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 ی ے3 رج
 یس ورا د ےک

 فلؤملا ةمدقم

 ءانسُفْنَأ رورش نم هّللاب ٌدوعنو «هرفغتسنو ةنيعتسنو ةدّمحن هلل دّمحلا نإ
 ۰ .ُهل يداه الف للمضُي نمو هل لضم الف هللا هدهُي نم ءانلامعأ تاعّيسو

 ع ادعم ی دو هه نو و دعو للا الإ هإ ال نأ داو

 | ل
 مشنأو الإ ثوُمَنَلو تاق وح هللا اوُهُنااوُنَمآن يذلا اهي ايا

 .[ ٠١7 :نارمع لآ] 4 نوملسم

 اهتم قلخو ةدحاو سفن نم مُكَقَلَح يذلا مكر اونا سائلا اهيأ ايل

 هب نوُلءاست يذلا هللا أوُقَّناو ءاسنو اريك الاجر اًمهنم ثبو اهجوز

 ١[. :ءاسنلا] 4 ابيقر مكيلع ناك هللا نإ ماحرألاو

 مُكَل حلصُي « ًاديدس ًالوف ًاوُلوُقَو هللا ارقا أونمآ نيذْلا اهيا اي

 4 ًاميظع ًازوفَزاف دف ُهَلوُسَرَو ِهّللا عطي نمو مكبونذ مكَل رفغيو مكلامعأ
 ۷١[. ءالء :بارحألا]

 : دعب امأ

 روهألا رو دمحم يده ئدنهلا ريو هللا بانك تيدا قدضأ نإف

 .راتلا يف ةلالض ّلكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاث دحُم

 :لعت ام

 يراخبلا مامإلا اهب ماق يتلا لامعألا لجأ نم باتك يف بدألا دارفإ ناف

 اخ



 . ةمألاو درفلا ةايح يف رثأ نم هل امو بدألا ةلزنم ءرملا ىلع ىفخي الو

 . ىلاعت هللا عم بدألا هن

 .نيوبألا عم بدألا هنإ

 . ماحرألا عم بدآلا هن

 ٠ .جوزلا عم بدألا هن

 . ميتيلا عم بدألا هّنإ

 . لماعتلاو كولسلا ىف بدألا هن

 . ىلاعت هللا نذإب كرابملا باتكلا اذه ىف هدجت امم كلذ ريغ ىلإ

 1 ناكو .هقيقحتو باتكلا جيرختب  ىلاعت هللا هظفح  ينابلألا انخيش ماق دقو

 . ىلاعت هللا لضفب اعفان اكرابم ادهج

 زفحي ميظعلا باتكلا اذهل حرش كانه نوكي نأ اهنم دب ال يتلا رومألا نمو

 نسحو رجألا ميظع نم ؛ىلاعت هّللا دنع اميف اعمط بئادلا لمعلا ىلع ملسملا

 . باوثلا

 (درفملا بدألا حيضوت يف دمصلا هللا لضف » باتك ىوس كلذ يف رأ ملو

 .هنمو اتم لّبقتي نأ ىلاعت هللا لأسن «يناليجلا هللا لضف خيشلل

 . لئاسملا نم ددع يف هنم تدفتسا دقو «كلذ يف ًابّيط ًارود هباتك ىدا دقو

 ضعب عم تادرفم حيضوت ىلع ارصتقم نوكي نأ داكي رصتخم هنأ ديب

 .ةعفانلا تاقيلعتلا



 للاب ًانيعتسم ؛رمألا اذهب مايقلل دج لا دعاس ريمشت نم ٌرفم ال نأ تيأرف

 هظفح  ينابلألا انخيش ءارآب ًارينتسم «ةّمألا ءاملع لاوقأ نم اديفتسم «هناحبس

 . لئاسملا ضعب يف حاضيتساو تّبثت نم هيلإ ٌجاتحأ اميف  ىلاعت هللا

 خيشلا ةخسن نع ةروصملا ( درفملا بدألا» خسن ضعب نم تدفتسا دقو اذه

 ةرازو اهتجرخأ يتلا ةخستلا كلت امّيس الو هَّللا همحر  يقابلا دبع داؤف دمحم

 فارشإب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف فاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلاو لدعلا

 .حراشلا ةخسن نم داف دقو  ىلاعت هللا هظفح  يناهربلا ماشه دمحم ذاتسألا

 يف كلذ وحنو ةفاضإلاو بيوصتلاو ليدعتلا نم رسيت ام ءارجإ مت دقو
 .انخيش بتك نم ةدافإلاو «ةسيئرلا رداصملا ىلإ عوجرلاب تاجيرختلا

 ينعي اذهف ؛ءاملعلا لأوقأ يف [ ] نيفوقعملا نيذه نيب ام لخادتي انايحأو

 وأ ؛ثيدحلا جيرخت وأ حرش وأ حيضوت هنكلو «هنع تّلقن نم مالك نم سيل هنأ

 ةخسن نع ماقرألا فلتخت اليك ؛ًاديدج ًامقر اهطعأ مل يّتكلو اهّنبثأو

 .انخيش ىش

 «لامكإلا لامكإ» باتك ىلع تلحأ اذإ يتأ- كابو هللا ينمحري  ملعاو

 نيب عمجي نأ هبحاص دارأ يذلاو «يبألل « ملعملا لامكإ لامكإ» هب ىنعأ امنإف

 ةلاحإلا ينعت الف «يبطرقلاو يوونلاو ضايع يضاقلاو يرزاملل ؛ةقباس حورش

 نيقباسلا نع لقني هّنإف  ىلاعت هللا همحر - ىّبألا مالك نم لوقنملا نأ هيلع
 س ل

 . صخليو



 . ةبوثملا لزجي نأو رجألا مهلو يل مظعُي نأ هناحبس هللا الئاس ؛ةروصلا

 هللا مهازج  ملعلا بالُّط يناوخإ تابيوصتو تاظحالم نم ديفأ نأ وجرأو

 نمؤملاف ءاهلك يلئاسرو يبتك يف لب ؛بسحف باتكلا اذه يف سيلو  اريخ

 .نمؤملا ةآرم

Se TLE اهلناج طف مهلا ARÎ 

 ه١ ٤۱۸ يناثلا عيبر ٠١ :نامع

 ةشياوعلا ةدوع نب نيسح



 قر
 ید یھ رج
 ےب و3 جد مح

 : ىلاعت هلوف باب۹

 ١ 4 انسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو

 ًاموأو  رادلا هذه بحاص انثدح : لاق ينابيشلا ورمع يبأ نع 0

 : لاق  هّللادبع راد ىلإ هديب

 ةالّصلا» : لاق ؟لجو رع هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ : هلت ئبتلا تلأم
 : لاق ؟ يأ مث : تلق ««نيدلاولا رب مث» : لاق ؟يأ مث :تلق ««اهتقو ىلع

 . هَّللا ليبس ىف داهجلا مث»

 .يندازل هتدزتسا ولو « نهب ينثدح : لاق

 اح نالا ك ١:م .اهتقول ةالصلا لضف ب ه «ةالصلا تيقاوم ك-؟ :خ]

[Ife ATA ATA 

 اب حرشلا *

 :(هريسسفت » ىف يوغبلا لاق :( 4 انسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو 8)

 هيدلاوب لعفي نأ ناسنإلا ET هانعم ءامهيلع ا ر ا

 .(نسحي ام

 ىلإ تانسك لا داع را اقفل منو هت ری هنا ا

 دوجو ببس امه نيدلاولا نإف «هديحوتب كسمتلا ىلع ثحلا دعب نيدلاولا

 .( قافشإلاب ةدلاولاو قافنإلاب دلاولاف «ناسحإلا ةياغ هيلع امهلو «ناسنإلا

 لُك رخآ يف يذلا مقرلاو ««حيحصلا» اذه يف لسلستلا مقر وه باب ّلك لوأ يف مقرلا اذه (1)

 . « درفملا بدألا ) : لصألا يف بابلا مقر وه باب

 . لصألا يف مقرلا وه يناثلا مقرلاو «حيحصلا » اذه يف ثيدحلا مقر وه لوألا مقرلا (؟)



 (ملسم حيحص» يف امك صاقو يبأ نب دعس يف ةيآلا هذه تزن دقو

 نآرقلا نم تايآ هيف تّلْرَن هنأ ) :( ١4/14 مقرب هوحن يتأيسو هنع (174)

 .برشت الو لكأت الو .هنيدب رفكي ىتح ادب همّلكت الآ دعس ما تّقّلح :لاق

EGلاق ا هوب كنت نار يمل اكو يفي هايتك وو هدا نأ تيفو  

ESLE TIE O E ES 

 اتيصوو ]: ةيآلا هذه نآرقلا يف لجو زع هللا لزناف . دعس ىلع وعدت تّلعجف
 كرش نأ ىلع كادهاج نإوإط «[۸ :توكبنعلا] 4 نسمح هيدلاوب ناسنإلا

 ٠١[٠. :نامقل]  ًاقورعم ايندلا يف امهبحاصو إ :اهيفو 4 يب

 هانرمأ :يأ 4 ناسنإلا انّيّصوَو ل :ىلاعت هلوقف «رمألا :ةغل ةّيصولاو
 .هتوم دعب امب هتايح يف هل ناك ام لّصَو هنأل ؛لصولا ىنعمب ًاضيأ ةيصولاو

 . فّرصتب ؛يدنهلا يلع خيشلل (ةّيلجلا تاركذملا»

 ,تازومانملا يلع قالو تالا نع رولا هب عقر ام ىلع عريش قلطتو
 . «اياصولا باتك » يفسنلل ؛ةّبلّطلا ةبلط» ديزملل رظناو (( ۳٠١/۰ ) (حتف»

 ر ا راد ىلإ ودبي جوت د ادلا هده طاطا انت دع

 دوعسم نبا :وه هّللادبعو ( 80 ) ملسمو (577) فتصملا ظفل يهو ءراشأ
 .«حتف» .حيرصتلا نع ةمهفملا ةراشإلاب ءافتكالا هيفو  هنع هللا يضر

 سانت هيف :( لجو رع هللا ىلإ بح؛ لمعلا يآ : هغ يبنلا تلاس :لاق)
 ةحلاصلا لامعألا بلط يف ومسلاو «ربلا ىلإ ةقباسملاو ءريخلا ىلع ةباحصلا

 ْ . ةعفانلا لئاسملا عماوج نع مهلاؤسو

 نايب يف - ( 3/1 «حتفلا) يف ظفاحلا لاق :(اهعقو ىلع ٌةالّصلا :لاق)



 امه عو كيسا اه غ الا ب باا انا ا د هو

 لاوحأ فالتخال فلتخا باوجلا نأ ؛لامعألا لضفأ هنأب ةبوجألا هيف تفلتخا

 وه امب وأ «ةبغر هيف مهل امب وأ «هيلإ نوجاتحي امب موق لك مّلعأ نأب ؛نيلئاسلا
 كلذ يف لمعلا نوكي ناب ؛تاقوألا فالتخياب فالتخالا ناك وأ «مهب قئال

 ؛لامعألا لضفأ مالسإلا ءادتبا يف داهجلا ناك دقف «هريغ يف هنم لضفأ تقولا

 .اهئادأ ىلإ نّككمتلاو اهب مايقلا ىلإ ةليسولا هنأل

 يفف كلذ عمو ءةقدصلا نم لضفأ ةالصلا نأ ىلع صوصنلا ترفاضت دقو

 اهباب ىلع تسيل ( لضفأ) نأ وأ ءلضفأ ةقدّصلا نوكت رطضملا ةاساوم تقو

 . ( قلطملا لضفلا اهب دارملا لب

 ( 1/5714 (فنصملا حيحص» يف امك «(اهتقول ١ ثيدحلا ظافلأ ضعب يفو

 ام رظناو «ىلع ىنعمب ىتأت دق ماللا ذإ ( ىنعمب امهو «((85) (ملسم حيحص )و

 .( 187/١ ) «يراسلا داشرإ» يف ينالطسقلا هلاق
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 .«حتف ١ .بحأ لمعلا يأ مث :ريدقتلاو :(؟ يأ مث :تلق)

 انه وهف ؛نمزلا يف يخارتلا عم «بيترتلا ىلع لدي فطع فرح مث :تلق

 مث «نيدلاولا رب مث ءاهتقو ىلع ةالصلا اهلّوأف «لامعألا يف ةلضافملا ىلع لدي

 هيف سيلو «نيدلاولا ربو ةالصلل ميظعت اذه يفو «ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا

 . سانلا ضعب نظي امك ىلاعت هللا ليبس يف داهجلل ٌنيوهت
 نفح ینا لاا توبا ا ركنا نا ةوواو

 اوتوياو ةا فلا ارمي و هللا لوسر دم نأو هللا ةف وهب

 مالسإلا قحب الإ ؛مهلاومأو مهءامد يتم اومصع ؛كلذ اولعُف اذإف «ةاكزلا

1١١ 



 .هيلع قفتم .( هللا ىلع مهباسحو

 مل ًاموق انب ازغ اذإ ناك هلع هَ يبنلا نأ» ةة هللا يضر كلام نب سنأ نعو

 e دا سا وطر سي تاكو رح

 .هيلع قفتم . ( مهيلع راغأ اناذأ

 .لّماتلاو رّبدتلا نم ءيش عم سبللا ليزيو رمألا كل حّضوي امم اذهو

 عيمج ىلع داهجلا ميدقت رظنلا هيضتقي يذلا :ةزيزب نبا لاق » : ظفاحلا لاقو

 «تاولصلا ىلع ةظفاحملا ىلع ربصلا نأ الإ . سفنلا لّدب هيف ْنأل :ندبلا لامعأ

 رضي ال تاو وكم مزال رمآ «ةيدلازلا ب ب ىلع ةظفامحخاو ءاهتاقوأ يف اهئادأو

 فا لاره نوفي لا لإ لآ فارم ىلع

 ليصفت ««سوفنلا بيذهتو ناميإلا ةدايز يف اهرثأو ةالصلا» يباتك يفو

 تعش نإ هيلإ عجراف ةدايزو

 ءادأو امهتّلصو ءامهيلإ ناسحإلا يف عاستالا وه : ( نيدلاولا رب مث :لاق)

 ىلعتي اضيف اذنك و بيرلا نيك ان: نلغ لدع ( متو اک ع هک ذر

 يلع يك

 رنو ا aS ا هللا

 نم ىنتجت يتلا دئاوفلا نم كلذ ريغو ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف مالسإلا

 .ةرخآلاو ايندلا يريخ

۱۲ 



 . «حتف» . باوجلا عمسو لاؤسلا رّشاب هنأ نم مدقت امل ديكأتو ريرقت

 .وللا نم زوجيام هيف : ( يندازل هتدزتسا ولو )

 «لامعألا لضفأ بتارم وهو «عونلا اذه نم ديري نأ لمتحي » : ظفاحلا لاق

 . «اهيلإ جاتحم ا لئاسملا قّلطُم نم ديري نأ لّمتحُيو

 :يأ ««هيلع ءاعرإ الإ هديزعسأ نأ تكرت امف» )۸٥(: ملسم ةياور يفو

 .ماسي الغل هيلع ةقفش

 لضفي ٌربلا لامعأ ّنأو «نيدلاولا ميظعت لضف هيف » :(حتفلا» يف لاق ظ

 قفرلاو «دحاو تقو يف ىتش لئاسم نع لاؤسلا هيفو .ضعب ىلع اهضعب

 نم ةباحصلا هيلع ناك امو «هلالم ةيشخ هيلع راثكإلا نع فقوتلاو «ملاعلاب

 ولو نيدشرتسملا داشرإ يف هيلع وه ناك امو «هيلع ةقفشلاو ُهّْلْيَع يبنلا ميظعت

 . ( هيلع قش

 هباجأ ««يأ مث» هل لاق املكف ؛باوجلا ردق ىلع يتفُلا ةباجإ هيفو : تلق

 ىلإ عجار اذهو «هدزي مل ُهّْْيَع يبنلا دزتسي ملاّملو ,ءيشب هل هللا لوسر
 .عماسلا لاحو ماقملا هيضتقي امبسح ؛اهمدع وأ ةدايزلا يف يتفُلا ريدقت

 لاق يدع ويلا دبع نع 5 ۲/۲

 .«دلاولا طخس يف بّرلا طَحسو ,دلاولا اضر ىف بلا اضر»

 .[نيدلاولا اضر يف لضفلا ب ۳ «ةلضلاو ربلا باوبآ ك. ٠١ :ت]

۳ 



 قر

 ی ںچا جيته یج

 ی ورا ؛ صح مح

 *# حرشلا

 .مركيو بألا عاطي نأ رّمأ ىلاعت هللا نال :( دلاولا اضر يف برا اضر)

 .( 775/48 «ةاقرم» .ىلوأ يه لب ةدلاولا مح اذكو «(۳۳/ ٤ ) (ضيف»

 طخّسلاو .ةيصعم يف نكي ملام :( دلاولا طخس يف ّبّرلا طخسو )

 .«ةياهنلا ١ .هب اضرلا مدعو ءيشلل ةيهاركلا : هيجل

 ؟ - مالا رب باب -؟

 O ae م/م

 كما لاق ةربأ نما: تلق كما لاق را نما هللا لوزا

 برقألا مث «كابأ» : لاق ؟ربأ نم : تلق «(كّمأ» :لاق بأ نم : تلق

 .(برقألاف

 .[نيدلاولا رب يف ءاج ام ب١ «ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :ت]

 ٭ حرشلا دب

 «ةاقرم) . هلصأ نّمو هيلإ نسحأ نم : يأ : ا م اللا لورا تلق)

 .ريخلا بتارم ةفرعم ىلع ةباحصلا صرح هيفو : تلق .(579/8)

 .الوأ اهلصو كما رب : يا بصنلاب ( : 

 لاق» :يوونلا لاق : كما لارا سعاد لاق و

 قاشملا ةاناعمو اهتمدخو اهتقفشو هيلع اهبعت ةرثك ؛مألا ميدقت ببسو :ءاملعلا
 .(«كلذ ريغو «هضيرمتو هتمدخو هتيبرت مث هعاضرإ مث هعضو مث «هلمح ىف
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 مالل نوكي نأ هاضتقم :لاّطب نبا لاق» :( 105/١١ (حتفلا» يف لاق

 مث «عضولا مث «لمحلا ةبوعصل كلذ ناكو :لاق ّربلا نم بألل ام لاثمأ ةثالث

 دقو «ةيبرتلا يف بألا كراشُت مث ءاهب ىقشتو مألا اهب درفنت هذهف «عاضرإلا

 هتلمح هيدلاوب ناسنإلا انيصرو إل :ىلاعت هلوق يف كلذ ىلإ ةراشإلا تعفو

 يف امهنيب ىوسف ١[« 4 :نامقل] 4 نيَماَع يف هلاصفو نهو ىلع انهو همأ
 . «ةثالغلا رومألاب مالا صخو «ةياصولا

 ّرب ىلع مالسإلا ديكأتو «قوقحلا ةفرعمل ثيثحلا ةباحصلا يعس هيفو : تلق

 ۰ .ةذئاولا

 : هيلع قفعملا ثيدحلا يف : ( برقألاف برقألا مث «كابأ لاق :رْبأ نم تلق)

 دا كندا د اا مك كنا مح كم ا
 RE Es E فطار ويزاقالا عم كزانقادبلو

 نأ تبأف ةأرما تبّطخ يّإ :لاقف لجر هاتأ هلأ ءسابع نبا نع - ؛/ 4

 لهف ءاهتلتقف اهيلع ترغف «هحكنت نأ تّبحأف يريغ اهبطخو ,ينحكنت

 ؟ةبوت نم يل

 ام هيلإ برقتو لجو رع هللا ىلإ بت :لاق ءال : لاق ؟ةّيح كَمُأ :لاق

 . تعطتسا

 ةايح نع هتلأس مل : سابع نبا تلأسف تبهذف [:راسي نب ءاطع لاق]

 :لاقف ؟ هّمأ



 .«ةدلاولا رب نم لجو رع هللا ىلإ برقأ المع ملعأ ال ىّنِإ»

 * حرشلا #

 .رتسلل ةيمستلا مدع هيف :( لجر هاتأ هنأ )

 ا ل تدق ىا (ىدكدتا نأ كاف را ا إد لاق

 . كلذ تّبحأو

 ةبيغلا ىلإ يدؤت دق اهنأو «ةريغلا ةروطخ نايب هيف : ( اهتلتقف اهيلع ترغف)
 :لغقلا لب دآسفإلاو دسخلاو ةميسنلاو

 هّللا ةمحر نم طونقلا وأ «ةبوتلا نم سأيلا مدع هيف :( ةبوت نم يل لهف)

 ترف عفا تح قلما لعازا فقم« يان كش قت أ لاق

 ٠ .ماهفتسالا

 . كلذ رّمكي ةدلاولا رب نأ ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك مهفي : تلق

 لوبق هيف :( تعطتسا ام هيلإ بّرقتو لجو رع هللا ىلإ بت :لاق ءال :لاق)

 ىلع هتناعإو هتاساومو «لئاسلل يعرشلا جرخملا نع ملاعلا ثحبو «لتاقلا ةبوت

 . تاعاطلا

 كلذ دبعلا عاطتسا ام ىوقتلاب رمألاو «ىلاعت هّللا ةمحر نم سأيلا مدع هيفو

 . تاعيسلا نيهذُي تانسحلا ذإ ؛هناحبس هللا نم برقتلاو تانسحلا نم راثكإلاو
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 «سابع نبا نع يوارلا  هَّللا همحر راسي نب ءاطع بهذ : يأ :(تبَهذف )
 .امهنع هللا يضر

 نب ءاطع هابتنا ةّدش هيف : ( ؟هّمأ ةايح نع هتلاس مل :سابع نبا تلاسف)

 هللا يضر «ةباحصلا نم دئاوفلا يقلتو «صوصنلا ةعباتمو «لئاسملل راسي

 . مهنع
 هيف :(ةدلاولا رب نم لجو رع هللا ىلإ برقأ المع ملعأ ال يْنِإ :لاقف)

 لجو رع هللا ىلإ برقأ لمع ال : لقبول هز و «سابع نبا عضاوت
 رب نم لجو رع هللا ىلإ برقا الع غال لاق هنكلو «ةدلاولا رب نم

 .«ةدلاولا

 .ملعأ هّللاو ءاهنم ةبوتلا ةطيرش رئابكلا ركي ةدلاولا رب نأ هيفو

 ۴ تألا ري تايد

 : لاق ةريره يبأ نع - هاه

 :لاق ؟نم مث :لاق «(كّمَأ» : لاق ؟ربأ نم! هت هللا لوسر اي :ليق

 [ ف ةعبارلا داع مث] ؟نم مث :لاق ««كمأ» :لاق ؟نم مث :لاق ««كمأ»

 .(كابأر : لاق

 ةلصلاو ّربلا ك 40:م .ةبحصلا نسحب سالا قحأ نم ب ؟ «بدألا ك -۷۸ :خ]

 Teo] ح «بادآلاو

 +٭ حرشلا

 :(كّمأ : لاق نم مث“ لاق ءَكَّمَأ : لاقك نع | هلع هللا ليق)
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 ةّكَمل اولاق امك ؛هلصأ ءيش لك ّمأو دلولا لصأ اهنأل امأ تيّمس : ديسلا نبا لاق

 )١90/5١(. («ضيف» .ىرقلا مأ

 اي ربلا يف اهمّدق : يأ «ةثالثلا يف ميما بصب : كما :لاق ؟نم مث :لاقز

 .اضيأ « ضيف . لَو ربت نمع لأست انتقج نم

 دعب وهف» :يوانملا لاق :(كابأ :لاق- ف ةعبارلا داع مث  ؟نّم مث :لاق)

 .(مألا

 اذه دما هزوأ ةينألا ا و ر تلك

 . ملعأ هّللاو «دحاو كي دع راد نرسل e دقو دك كيد

 ٥ هيدلاول مالكلا نيل باب - 5

 ةلاق ساهي هبل ظن

 كلذ تركذف ءرئابكلا نم الإ اهارأ ال ًابونذ تبصأف «تادجتلا عم تنك
 «رئابكلا نم هذه تسيل : لاق .اذكو اذك : تلق ؟يه ام :لاق رمع نبال

 لكأو ,ةنصحملا فذقو «فحّرلا نم ٌرارفلاو «ةمّسن لعقو «هّللاب كارشإلا

 اهو رت يذلاو تلا ىف دا عا كاق لك او لا

 ف رفعلا نسي ةيدلاولا

 «يإ : تلق ؟ةدجلا لخدت نأ بحتو رانلا نم َقَرْفَتَأ :رمع نبا يل لاق

 . يَمَأ يدنع : تلق ؟كادلاو يحأ : لاق ! هّللاو
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 ام ةّنجلا نلخدتل ماعطلا اهتمعطأو مالكلا اهل تدلأ ول ! هّللاوف : لاق

 . رئابكلا تبنتجا

 + حرشلا

 نم يدوم رو سل رباع زب و واحلا (تادجنلا عم تنك )
 «كرشم رفاك وهف كلذ ىلع ٌرصاف ًاريغص ًابنذ لمع وأ ةريغص ةبذك بذك

 .رئابكلا يف ًاضيأ كلذكو

 مهريغ نم رئابكلا باحصأو َأراَفُك اوسيل ؛مهنم رئابكلا باحصأ :اولاقو

 ( ه8 / ٠ ) مزح نبال (لصفلا» .راَفُك

 اهتدحاو :رئابكلا» :ريثألا نبا لاق : (رئابكلا نم الإ اهارأ ال ًابونذ تبصأف )

 ءاهرمأ ميظعلا «ًاعرش اهنع يهنملا بونذلا نم ةحيبقلا ةلعّفلا يهو «ةريبك

 .(«ةبلاغلا تافصلا نم يهو كلذ ريغو «فحزلا نم رارفلاو انزلاو لتقلاك

 و ف

 ناك ذلإو افا ىلع زاكفألا ضرع ةدئاذاهبف"# ع نيآل' قلت ترك ذف)

 . ءاوهألاو للملاو قرفلاب رثأتلاو فارحنالاو غيزلا

 :(عست نه ؛رئابكلا نم هذه تسيل :لاق :اذكو اذك :تلق ؟يهام : لاق)

 ثّدحتلا ةربعلا ذإ- بجاولا وهو  ةياورلا دنع بنذلا عونب حيرصتلا مدع هيف

 .امهنع هّللا يضر ءرمع نبا لوق نم ةدافإلاو رئابكلا نع

 حور اهيف ةّباد لكو « حورلاو سفنلا :ةمّسْنلا :(ةمّسَن لتقو هّللاب كارشإلا )
 .(ةياهنلا) رظناو «سانلا ديري امنإو «ةمّسَن يهف

 ىلإ يشملا فحزلاو «لاتقلا ضرأ نم بورهلا :رارفلا :( فحزلا نم رارفلا)
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 .ودعلا

 «نوشعمب : يأ ءودعلا ىلإ نوفحزي شيجلا : فحزلا» :(ةياهنلا» يف ءاج

AEEشت  

 ىتح انزلاب يمرلا يف لمعتسا مث «يمرلا هلصأ : فذقلا :( ةّئصحملا فذقو )

 نوكت ةأرملاو «عنملا :ناصحإلا لصأو ؛ناصحإلا نم : ةنصحملاو .هيلع بلغ

 يهف ةأرملا تنصحأ لاقي «جيوزتلابو ةيرحلاو فافعلابو مالسإلاب ةتصحم

 لعافلا ىنعمب نوكي  حتفلاب  نّصْحْماو ءلجرلا كلذكو ةنّصحمو ةنصحم
 بّهسأو نصحم وهف نصح : لاقي «رداون نئج يتلا ةثالثلا دحأ وهو ؛لوعفملاو
 .(ةياهنلا ١ .جّفلَم وهف حَفلأو ءبّهسُم وهف

 ؛نهفذق :يأ» :( تانصحملا يمر باب ):(١١1/١8١)(حتفلا» يف لاق

 كذبك زكبلا كح لت تاج ر راب صحو الو ءةتافتشملا ر تارا دازلاو

 .«عامجإلاب

 ؟لاجرلا وم وحلا فق مكح نأ ىلع عامجإلا دعنا دقو 0( اشا لاقو

 .«ءاسنلا نم ةنصحما فأذق مكح

 باتك » يف «حتفلا» يف ظفاحلا ركذ دقل :( ميحيلا لام َلْككأو ابرلا لْكأو )

 ركّذو «هتلامع ردقب هنم لكأي امو «ميتيلا لام ىف لمعي نأ ئصولل ام «اياصولا

 . تعش نإ هيلإ عجراف «كلذ يف ءاملعلا لاوقأ

 ليملا داحلإلا لصأو «ناودعلاو ملظلا : دامحلإلا :( دجسملا ىف داحلإو )

 .(ةياهنلا » . ءيشلا نع لودعلاو

 ريغب لعفلا ىلع لمحلاو فيلكتلا وهو ةيرخسلا نم :(رخستسي يذلاو)

۲۰ 



 . ملعأ هّللاو «ةرجأ

 حص نإف ةعوبطملا خسنلا يف اذكه رخستسي ٠ :«لضفلا» يف لاقو

 هنم كاحضإلاو كحضلاو ناسنإ نم ءازهتسالا وهو «ةيرخسلا نم راخستسالاف

 .14[0 : تافاصلا] « َتوُرْخَسَتَسَي ةيآ اوأر اذإو ] : ىلاعت هللا لاق

 E ابرلا لك ىلع فوطعم هلال «لوألا يدل حّجرتيو : تلق
TEنيب اعحاج  O E 

 .ملعأ هّللاو «مهل ريقحتو مهب ءازهتسا

 ىلع جورخلاو نايصعلاو ءاذيإلا وه : قوقعلا : ( قوقعلا نم نيدلاولا ءاكبو )
 . «ةياهنلا» رظناو ؛عطقلاو ّقشلا :ّقعلا نم هلصأو ءامهب ٌربلا دض وهو نيدلاولا

 : قّرَقلا : قّرفتأ :(ةدجلا لخدت نأ بحتو رانلا نم قرفتأ :رمع نبا يل لاق)
 . عزفلاو فرخلا

 :وحن «مسقلا لبق عقيو ءمعن ىنعمب باوج فرح :يإ : (!هّللاو يإ :تلق)

 .«طيسولا» ٠١[. :سنوي ]© يرو يإ لف وه قحأ كنوئبنتسيو إل
 ىلع مسقلا هيف :(هللاوف لاق . يما يدنع :تلق ؟كادلاو يحأ :لاق)

 . فالحتسا ريغ نم ةظعوملا وأ ىوتفلا

 .اهدنع كتوص ضفخُتو اهب قفرتو اهيرادُت :يأ :( مالكلا اهل تنل ول)
 تمد ام :يأ :(رئابكلا تّبنتجا ام ةئجلا نلخدعل ماعطلا اهّتمعطأو )

 :رعاشلا لوقك «ةينامز ةيردصم تام و رئابكلا ًايبتتعم

 بيسع ماقا ام مم يلو
 8 اع
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 « ةّمحرلا نم م لذلا حانج امل ضفخاو] : لاق ووفر د ۹/۷

 .(هاّبحأ ءيش نم عنتمتال» : لاق ء[ ؟ 4: ءارسإلا]

 »ب حرشلا د

 ( يناعملا حور» يف ءاج : (4 ةّمحّرلا نم لذلا حانج امُهَل ضفخاو اظ)

 ٌرشن ءَوُلعلاو ناريطلا دارأ اذإ رئاطلا نإف ءلّلذتو امهل عّضاوت : يأ : أطقتلم

 احراج ىأر اذإ وه ًاضيأو ءامهَّضّفخ كلذ كرت اذإف عفتريل امهّعفَرو هيحانج

 .هللذتو هفوخ ةياغ يهو هيحانج قصلأو ضرألاب قصل ؛هفاخي

 .امهرماوأ ذيفنت نع :يأ : (عنتمت ال : لاق )

 .ةيصعم يف نكي مل ام : ( هابحأ ءيش نم )

 حاج امهَل ضفخاو ] : ىلاعت هلوق نع باوجلاو » : «نايبلا ءاوضأ » يف لاق

 ىلع ةقيقح ةغل قلطُي حانج ا نال هتقيقح يف لّمعتسُي انه حانجلا نا 4 لذلا

 نم كحاتج كيلإ ممضاو] :ىلاعت لاق .هطبإو هدضعو ناسنإلا دي

 . بهرلا

 ديرم نأل «عفرلا دض وه يذلا «يقيقحلا هانعم يف لمعتسم ضفخلاو

 ضفخي رمألاف «هيحانج ضفخي عضاوتلاو لذلا رهظمو هيحانج عفري شطبلا

 هيبنل لاق امك امهل عضاوتلاو ءامهل بناجلا نيل نع ةيانك نيدلاولل حانجلا

 .[۸۸ :رجحلا] # َنيِنمْؤملا نم َكَعَبلا نمل كحاتج ضفخاو ]ل : هَ

 بولسأ «بناجلا نيلو «عضاوتلا نع ةيانك حانجلا ضفخ برعلا قالطإو

 :رعاشلا لوق هنمو «فورعم

 الدجأ هعْفر يف كت الف  حانجلا ضفخب ريهشلا تنأو
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 ةفاضإلا نال ,ريثك هّنظي امك زاجما مزلتست الف «لذلا ىلإ حانجلا ةفاضإ امو
 .دوجلا متاح : كلوق يف ةفاضإلاك هيف

SS 

TTو و فاو لذا  
 . « ىلاعت هللا دنع ملعلاو ءانحضوأ

 عضاوت :يأ» 4 ةّمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخار 9 :ريثك نبا لاق

 .(كلعفب امهل

 . ملعأ ِهّللاو «ةيآلا نم ةدارملا ةا نع هذهو »كلت

 : لاق هلل يبنلا نع ةريره يبأ نع - ۰/۸

 . هقتعُيف هيرعشيف ,ًاكولمم هدجي نأ الإ .هدلاو دلو يزجي ال

 .[؟5١ 58 ح «قتعلا ك - ؟

 . « ةاقرملا ) رظناو هدلاو ناسحإ دلو ءىفاكي ال :يأ :(هدلاو دلو يزجي ال )

 . كيلامم عمجلاو دبعلا : كولمملا : (اكولم هدجي نأ الإ )
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 .(ضيف» .هوحن وأ هئارش ببسب قرلا نم هصّلخي : يأ :( هّقتعيف هّيرتشيف )

 ةيعلا نأ ةو :(۳۸۸/۲) (هجام نبا ننس ) حرش يف يدنسلا لاق

 امم كلذ هلّعف راصف «ةايحلا ىلإ كالهلا نم هّجّرخأ قاتعإلاب هئاكف «كلاهلاك

 . «هيلإ مدعلا نم هجارخإو هزيل ايد ناك ثيح ؛بألا لعف لدعي

 «تيبلاب فوطي ينامي لجرو ءرمع نبا دهش هنأ ةدرُب يبأ نع 5 8/١١

 : لوقي هرهظ ءارو همأ لمح

 رعذأ مل اهباكر ترعذأ نإ 2 للدملا اهُرْعَب اهل ين
 .ةدحاو ةرفزب الو ءال : لاق ؟ اهئيزَج يئارثأ ! رمع نبا اي : لاق مث

 .امهمامأ ام نارفكت نيتعكر لک نإ

 «يرعشألا ىسوم يبأ نبا وه : ةدرب وبأ :(رمع نبا دهش هنأ ةدرب يبأ نع )

 .هنع هللا ىضر

 اهريعب اهل ينإ :لوقي هرهظ ءارو هنأ َلّمَح «تيبلاب فوطي ينامي لجرو )

 . ضورملا لهسلا اهريعب : (لثذملا

 .اهبكرت يتلا اهتباد ترّقن نإ : (اهباكر ترعذأ نإ)

 فقأتلا مدعو ءاهرب ىلع هصرحو «هَمأ هتعاط ةّدش نع ةيانك : (ْرَعْذُأ مل)

 .اهتمدخ نم رجضتلاو
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 ربو لامعألا ميوقت ىلع صرحلا هيف : (؟اهُتيَرَج ينارُثأ !رمع نبا اي :لاق مث )
 . فورعملا باحصأ ةازاجمو مألا

 ةدش نم رْفّزلا : جاجّرلا لاق «ريفزلا نم ةرفزلا :( ةدحاو ةرفزب الو ءال :لاق)

 . « برعلا ناسل» . ةدشلل سقنلا قارتغا :ريفزلا هحيبقو نينألا

 قيهشلاو «سفنلا ديدرت :ريفزلا :سراف نبا لاق» : «يناعملا حور» يف لاق

 نالف رْفَر نم «هنم عولضلا ختفنت ىتح سفنلا ديدرت ريفر بغارلا لاقو «هدر

 . (رفاوز ءاملا تالماحلا ءامإلل ليق هنمو ءهسّفن هيف ددرتف «ةقشمب ًالمح لّمح اذإ

 امو ؛مألا ةلزنم نايب اذه ىفو .ةدالولا دنع ريفزلا اذه نوكي ام دشأو : تلق

 عضولاو ةدالولا مالا ىلع رجأ نم اهل امو «ءانبألا ىلع لضف نم اهل

 مئادلا روعشلاو نهل ءاعدلاو تاهمألا رب ةعباتم ىلع ةصقلا هذه انزفحتو

 نم راذحف ؛رجألا نم راثكتسالا ىلع ءاسنلل ثح هيفو «نههاجت ريصقتلاب

 !لسنلا ديدحت

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ماقم : يأ : ( ماقملا ىتأف رمع نبا فاط مث )

 . ةدرب وبأ وهو : ( ىسوم يبأ نبا اي :لاق مث نيتعكر ىلصف)

 .ماثالاو بونذلا نم :يأ :(امهّمامأ ام نارْفَكُت نيتعكر لك نإ )

 :لاق ورمع نب هّللادبع نع 2-2 ۰

 «نايكبي هيوبأ كرتو ,ةرجهلا ىلع هعيابي هلي يبنلا ىلإ لجر ءاج

 .«امهتيكبأ امك امهكحضأو امهيلإ عجرا» :لاقف

 1١ (ةعبل بلا ل ۹ :ن .ناهراك هاوبأو وزغي لجرلا ىف ب-۱ داهجلاك- ٠١ :د]

 .[۲۷۸۲ ح «ناوبأ هلو وزغي لجرلا ب_ ۱۲ «داهجلا ك ۲ ٤ :هج .ةرجهلا ىلع ةعيبلا ب
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 دب حرشلا

 ةدقاعملا نع ةرابع :ةعيابملا : ( ةرجهلا ىلع هعيابي هيت يبنلا ىلإ لجر ءاج )

 هبحاص نم هدنعام عاب امهنم دحاو ّلك ناك «هيلع ةدهاعملاو «كلذ ىلع

 ا اهلا رظناو مآ ةليخدو هعفاطاو يفت ةيملاخت ةاظعأو

 مث «لصولا دض «رجهلا نم مسالا لصألا يف ةرجهلاو » :راصتخاب هيفو

 . «ضرأ ىلإ ضرأ نم جورخلا ىلع بلغ

 هللا نإ :هلوق يف نجلا اهيلع هللا دعو يتلا امهادحإ :ناترجه ةرجهلاو

 ١١١[« :ةبوتلا] 4 َةّنجلا مهل ناب مهَلاومأو مهّسفنأ نيبمؤملا نم ىرتشا
 .هنم ءيش يف عجري ال هلامو هلهأ عديو هع يبنلا يتأي لجرلا ناكف

 امك لعفي ملو «نيملسملا عم ازغو بارعألا نم ٌرجاه نم : ةيناثلا ةرجهلاو

 كلت ٌرجاه نم لضف يف لخادب سيلو ءرجاهم وهف ىلوألا ةرجهلا باحصأ لعف
 . (نيكرشملا ةقرافمو ةرجهلا ةلأسم يف نيبملا لصفلا » يباتك رظناو . ةرجهلا

 :(امهتيكبأ امك امهكحضأو امهيلإ عجرا :لاقف «نايكبي هّيَوَبَأ َكَرَتو )

 ناكل ف واوا ند راس هوست كسل نول كو

 1 EL UE "| هيكل دوو الان ناشتلعلا

 هيفو  مدقت امك  داهجلا ىلع كلذ ميدقتو «نيدلاولا رب لضف ثيدحلا يفو

 ىلع صرحلاو امهئاكبإ يف ببستلا نم بيهرتلاو ؛اطخلا حالصإ بوجو

 .امهكاحضإ



 :بلاط يبا تنب ءىناه ما ىلوم «ةرم يبا نع - 60

 حاص هضرأ لخد اذإف (قيقعلا) ب هضرأ ىلإ ةريره يبأ عم بكر ُهَنأ»
 ! هاما اي هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلع : هتوص ىلعأب

 امك هللا كمحر :لوقي «هتاك ربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : لوقت

 ىلا د انه نع در دعا ةنويجنا عنئارإ بو عنرعس
 ۰ ٠ .اریبک

 *٭ حرشلا د

 ةريثك عضاوم برعلا دالب يف : ( قيقعلاب هضرأ ىلإ ةريره يبأ عم بكر ُهّنَأ
 .(ةياهنلا) .قيقع وهف ضرألا نم هّتققش عضوم لكو «قيقعلا ىمست

 ضرألا يف ليسلا هّمش ءام ليسم لكل لوقت برعلاو :روصنم وبأ لاق

 .قيقع هعسوو هرهنأف

 يداو نطبب يذلا وه كّرابم داوب كّإ هيف ءاج يذلا قيقعلا وه : انه هّلعلو

 تاذ نم قارعلا لهأ لَهُم هنأ هيف ءاج يذلا وهو ءاهنم برقألا وهو ةفيلحلا يذ

 .«نادلبلا مجعم» رظناو  ملعأ هَّللاو قرع

 اي هتاكربو هَّللا ةمحرو مالسلا كيلع :هتوص ىلعأب حاص هضرأ لّخد اذإف)

 وأ هيلع عجفتملل ءادنلا نم عون ةبدتلاو «بودنم ىدانم :هاتّمأ اي :( !هاعّمأ

 ءاهلاو ميخفتلل ءاتلا وأ «ملكتملا ءاي نع ضوع «فلألاو ءاتلاو .هنم عجوتملا
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 امك هللا كمر لزب هاك رر هللا ةه رو كانا كايلعو لرش

 وعدملل حلاصلا لمعلا ركذ هيفو «ليمجلاو لضفلاب فارتعا : (أريغص ينتيبر

 lS UE ES A يوما فرجا

 ۲١[. :ءارسإلا]  اریغص يناير امك امهمحرا

 هلوق نم ًاقالطنا :( كنع يضرو ًاريخ ُهّللا كازجف تنو !ينب اي :لوقتف) 0

 يف ٌغلبأ دقف ًاريخ هللا كازج :هلعافل لاقف فورعم هيلإ عض نم » : هلي

 .(561١ا/) (يذمرتلا ننس حيحص)9 . (ءانثلا

 .اريبك يربب تمقو ىلإ تنسحأ امك :(اريبك ينتررب امك )

 7 نيدلاولا قوقع باب - <

 : هلع هّللا لوسر لاق :لاق ةرْثكَب ىبأ نع 205

 : لاق ! هللا لوسر اي ىلب :اولاق ,(ًاثالث) «؟ رئابكلا ربكأب معبأ الأد

 لوقو الأ ًاثكتم ناكو سلجونيدلاولا قوقعو .هّللاب كارشإلا»

 .تّكس هتيل :تلق ىتح اهرركي لازام ««روزلا

 .[ 1١47 ج «ناميإلا ك :١ م.رئابكلا نم نيدلاولا قوقع ب1 «بدألا ك - 78 :خ]

 ٠ حرشلا د #*

 (الأ) و «تاياورلا ضعب يف اذكه تدروو «مكربخأ الأ :( مكعبنأ الأ)

 . (ضيف)» .هديكوتو هدعب ام ققحت ىلع لديف «هيبنتلا هانعم حاتتفا فرح

 اهنع يهنملا بونذلا نم ةحيبقلا ةلعقلا يه :رئابكلا : (رئابكلا ربكأب)

 نم يهو «كلذ ريغو «فحزلا نم رارفلاو ءانزلاو «لتقلاك ءاهرمأ ميظعلا ءًاعرش
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 ديزملل- تعش نإ )11١/١١(- (حتفلا» عجارو «« ةياهنلا». ةبلاغلا تافصلا

 .اهيف ءاملعلا لاوقأو ةريبكلا لولدم ةفرعم نم

 هابتنا تقلو قيوشت بولسأ (رئابكلا ربكأب مكعّبنأ الأ» : هلع هلوق يفو
 .رمألا ميظعتل لاؤسلاب نيعماسلا

 ا ا مل

 حتف» . هرك ذي يذلا ربخلل همهفو هبلق هر اتضح لع ماسلا هليل دبكات

 . ةصاخ يفنلا هب باجي باوج فرح :ىلب : ( !هَّللا لوسر اي ىلب :اولاق )

 امهؤاذيإ :نيدلاولا قوقع :(نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا :لاق)

 قشلا :قعلا نم هلصأو ءامهب ربلا دض وهو ءامهيلع جورخلاو امهنايصعو
 . ( ةياهنلا ) رظناو ‹عطقلاو

 يف ًاريثأت غلبأ اذهو «هناش ميظعو رمألا ةّيمهأل : (ًائكّتم ناكو سلجو )

 . عماسلا

 «هدعب يتأي ام ةّيمهأ ديكأتل كلذو «هيبنت فرح :الأ :(روزلا لوقو الأ)

 .«ةياهنلا» . ةمهّتلاو لطابلاو بذكلا :روزلاو

 حيحص ١ رظناو ««روزلا ةداهشو روزلا لوقو الأ» : تاياورلا ضعب يف دروو
 .(۸۷) (ملسم حيحص )و ( 5917/5) (فئصملا

 انافشإ تكسي ةانيتق يا کم هی تلق یک اهرركي لاا

 . كلذ يف هجاعزنا نم اوأز امل ؛هيلع

 اهّنأل ؛نوكي نأ لمتحي «روزلا ةداهشب هلت همامتها» : ديعلا قيقد نبا لاق

 كرشلا نال ءاعوقو رسيأ اهتدسفمو «رثكأ اهب نواهتلاو سانلا ىلع ًاعوقو لهسأ
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 هيلع لماوملا إم ءروزلا لوق اماو «عبطلا هتع وبني قوقعلاو «ملسلا هع وبني
 .(حتف» .(اهب مامتهالا نسحف رثكأ

 مهفتل ًاثالث ةظعوملا ةداعإ بابحتسا ثيدحلا اذه يفو » :ظفاحلا لاق

 ىهني ام لعف نع رجزلاو «هنع يعولا يف غلبأ نوكيل ؛هظعو يف ظعاولا جاعزناو
 . دسافملا نم اهيلع بّترتي امل ؛روزلا ةداهش رمأ ظلغ هيفو «هنع

 امك ؛كلذب رئاغصلا ريفكت لصحيل رئابكلا ةبناجم ىلع ضيرحتلا هيفو
 مدع يّنمتو ءًاجعزنم هآر اذإ هخيش ىلع ذيملتلا قافشإ هيفو «لجو رع هللا َدَعَ

 . «ملعأ هّللاو «هجازم رّيغت نم بضغلا ىلع بترتي امل ؛هبضغ

 ٠ هيدلاو نعل نم هللا نعل باب - ۸

 هب يبنلا مكّصخ له : يلع لئس :لاق ليفُطلا يبأ نع -*

 مل ءيشب هلت هللا لوسر انصخ ام :لاق ؟ةّفاك سانلا هب صخي مل ءيشب

 . يفيس بارق يف ام الإ ؛ ساثلا هب صخي

 نعل ءهَّللا ريغل حبذ نم هَّللا نعل» :بوتكم اهيف اذإف ةفيحص جرخأ مث

 ىوآ نم هّللا نعل ,هيدلاو نعل نم هللا نعل ءضرألا رانم قرس نم هللا
 .(ًاثدحم

 .[15 «414 ح «يحاضألا ك ”ه :م]

 ب حرشلا د

 :(؟ةّقاك ساّنلا هب صخي مل ءيشب هلت يبنلا مكّصخ له : يلع لكس )

 عقي ام امو ءآلاح (ةّفاك ) لمعتسُت اذكه» :( ١47/1 ) يوونلا لاق : ةّقاك



 اذه :مهلوقك؛ فيرعتلابو ةفاضم اهلامعتسا نم نيفتصملا بتك نم ريثك يف
 .(مهفيرحتو ٌماوعلا نحل يف دودعم اطخ وهف ؛ةفاكلا بهذمو ءاملعلا ةفاك لوق

 .(؟8١ ص) يناندعلل « ةعئاشلا ءاطخألا مجعم ) رظناو

Byل  
 ينثدح دق هلأ ريغ «سانلا هّمّثكي ًائيش يلِإرسي هلت يبنلا ناك ام :لاقو
 .(عبرأ تاملكب

 بارق يف ام الإ ساّنلا هب صخب مل ءيشب هلت هللا لوسر انصخ ام :لاق)
 . فيسلا دمغ : بارقلا : ( ىفيس

 دقو ؛هطوسو هدمغب هفيس بكارلا هيف حرطُي بارجلا هّبش» : « ةياهنلا» يفو
 .(هريغو رمت نم هداز هيف حرطي

 درطلا : نعللا لصأ :(هّللا ريغل َحّيذ نم هَّللا نعل :بوتكم اهيفاذإف)
eا ا شو  

 ىلع ل e مرحلا رانمو ن لج

 . «ةياهنلا» .ةدئاز ميملاو «هيحاونو هراطقأ

 ائيش عطتقيل اهعفر وأ هضرأ يف اهلعجو اهعُفر :ضرألا رانم قرس ىنعمو

 . ( ةاقرملا) رظناو ء«هراج ىلإ راج ما ضرأ نم
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 اا او راو هلو ف وحلا داو

 ىلع اهحتفو لاّدلا رسكب ىورُي :ثدحلا :(أاثدحم ىوآ نم هللا نعل )

 رسكلا ىنعمف [ لوعفملا مسا :يأ] لوعفملاو [لعافلا مسا :يأ] لعافلا

 نأ نيبو هنيب لاحو «همُصَح نم هراجأو هاوآ وأ ًايناج رص نم :[ثدحم]
 : هيف ءاويإلا ىنعم نوكيو هسفن عّدتبملا رمألا وه [ثّدحُم ] حتفلاو «هنم صتقي

 دقف هيلع ركنُي ملو اهلعاف ٌرقأو ةعدبلاب يضر اذإ هّنِإف «هيلع ربصلاو هب اضرلا

 .ةدايزب ( ةياهنلا» .هاوآ

 ىلإ ةيصولا نم ةيمامإلاو ةعيشلاو ةضفارلا همعزت ام لاطبإ ثيدحلا يفو
 .«يوون» .هنع هَّللا يضر «يلع

 9  ةيصعم نكي مل ام هيدلاو ربي باب - ۸

 ٤ - لاق ءادردلا يبأ نع :

 : عستب هَ هللا لوسر يناصوأ

 ةبوتكملا ةالّصلا نك رعت الو «تقرح وأ تعط نإو اعيش هّللاب كرشت ال»
 اف لا رشف لر الا هور اما رت را م

 جرخاف ؛كايند نم جرخت نأ كارمأ نإو كيدلاو عطأو رش لك حاتفم

 ؛ففحّرلا نم ررفت الو «تنأ كنأ تيأر نإو ءرمألاةالو نعزانت الو ءامهل

 كاصع عفرت الو «كلهأ ىلع كلوُط نم قفنأو ,كباحصأ فو تكله نإو
 .«لجو رع هللا يف مهفخأو كلهأ ىلع

 .[ 4074 ح «ءالبلا ىلع ربصلا ب ۲۳ «نتفلا ك- "5 :هج]

۲۲ 



 ېی ورکو صد ےک

 ٭ حرشلا

 وأ تّْعْطُف نإو ًائيش هّللاب كرشت ال :عستب هلع هللا لوسر يناصوأ)

 . كقيرحتو كعيطقت يف غلوب : يأ «ريثكتلل فيعضتلا : ( تفرح

 . ةضورفملا : يأ :(ادّمعتم ةبوتكملا ةالّصلا ٌنكرعت الو )
 لكل ّنِإ يأ :« ةياهنلا» يف لاق :(ةّمذلا هنم تئرب ًادّمعتم اهکرت نمو)

 ام لّعف وأ ةكلهتلا ىلإ هديب ىقلأ اذإف «ةءالكلاو ظفحلاب ًادهع هللا نم دحأ ٠

 . (ىلاعت هّللا ةمذ هّْيَلَذَح هبّزمُأ ام فلاخ وأ ؛هيلع مرح

 كلذبو «هلقع دقفي ناسنإلا نأل :(ّرش لك حاتفم اهّنِإف َرمخلا ٌنّيرشت الو)

 . ثئابخلا رئاسو روزلا ةداهشو انزلاو رفكلاو كرشلا يف عقي دق

 هّمأ ىلع عّقو اهبرش نم «رئابكلا ربكأو «شحاوفلا ٌمُأرمخلا : ثيدحلا يفو

 .( ١186679١ ( ةحيحصلا ) رظنا «( هتمعو هتلاخو

 .( ١86 4) ًاضيأ (ةحيحصلا ) رظنا «(ثئابخلا ْمُأرمخلا» : ةياور يفو

 بوجو هيف : ( امههل جرخاف كايند نم جرخت نأ كارمأ نإو «كيدلاو عطأو )

 .ةيصعم يف نكي مل ام لاح لك ىلع نيوبألا ةعاط

 .(878) «ءاورإلا» .« كيبأل كلامو تنأ» : ثيدحلا يفو

 نمل بهيو اثانإ ءاشي نمل بهي مكل هللا ةّبه مكدالوأ ّنِإ» : هلم لاقو

 .(اهيلإ متجتحا اذإ مكل مهلاومأو مهف ؛[ 45 :ىروشلا ] «روُكذلا ِءاَشَي

 )١5055(. (ةحيحصلا»

 . ةرامإلاو كلملا : يأ :(رمألا ةالو نعزانت الو)
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 نأ ًالِإ «مهيلع اوضرتعت الو مهتيالو يف رومألا ةالو اوعزانت ال» : يوونلا لاق

 اوركناف ؛كلذ متيأر اذإف «مالسإلا دعاوق نم هنوملعت ؛ًاقّقحم ًاركنُم مهم اورت

 .(متنك امثيح قحلا اولوقو «مهيلع

 ؛(ليوأتلا لمتحي مهلعف ماد ام مهيلع جورخلا زوجي ال» : ظفاحلا لاق

 .(لضفلا » يف يناليجلا هركذو

 نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ١ )۷٠٠٤(: فتصملا حيحص و
 قراف نم هنإف « هيلع ربصيلف ههّركي ًاكيش هريمأ نم ىأر نم : لاق هلي هع يبنلا

 .« ةيلهاج ةعيم تام الإ تامف ًاربش ةعامجلا

 ءراج ولو ناطلسلا ىلع جورخلا كرت يف ةجح ثيدحلا يف» : لاطب نبا لاقو

 ناو عم داهجلاو بّلغتملا ناطلسلا ةعاط بوجو ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو

 ؛ءامهدلا نيكستو ءامدلا نقح نم كلذ يف امل ؛هيلع جورخلا نم ريخ هتعاط

 نم عقو اذإ الإ كلذ نم اونثتسي ملو «هدعاسي امم هريغو ربخلا اذه مهتّجحو

 ردق نمل هتدهاجم بحت لب كلذ يف هتعاط زوجت الف «حيرصلا رفكلا ناطلسلا
 .(۷/۱۳) (حتف) .(اهيلع

 : لاق ةّيمأ يبأ نب ةدانج نع :( 5 ءا/.55) «فتصملا حيحص » يفو

 سرد درو اكان درع ريو تناك نب رايح سان

 .هانعيابف هلع يبنلا اناعد : لاق هلع يبنلا نم هّتعمس هب هللا كعفني ثيدحب

 انهركمو انطشنم يف ؛ةعاطلاو عمسلا ىلع اَنعّياب نأ انيلع ذخأ اميف لاقف

 احاوب ًارفك ورت نأ ًالإ «هلهأ ّرمألا عزان ال نأو ءانيلع ةَرَثَأو انرسُيو انرسعو

 . «ناهرب هيف هللا نم مكدنع

٤ 



 ای لاف امك قطا ىلع ك دعو يا قنا كنا تناراذإو)

 ا اع لصوص ةو «فحزلا

 نم انبر بجع) : لاق هلي  يبنلا نع- هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 لج هللا لوقيف «هتالص ىلإ هبحو هلهأ نیب «هفاحلو هئاطو نع َراث لجر :نيلجر

 هلا «ازهنالا يف هيلع ام ملعو «هباحصأ مزهناو هللا ليبس يف ازغ لجرو

 «يدبع ىلإ اورظنا : هتكئالم هللا لوقيف «همد قيرهُي ىتح عّجرف «عوجرلا يف

 دمحأ هاور . (ُهَّمَد قيرهُي ىتح «يدنع امم ةقفشو «يدنع اميف ءاجر عّجر

 حيحص) يف انُحيش هنسحو «(هحيحص ) ىف نابح ن نباو يناربطلاو ىلعي وبأو

 .("؟4) ( بيغرتلا

 يفو ءرسيلاو ىنغلاو لضفلا :لوّطلا :( كلهأ ىلع كلوط نم قفنأو)

 تانمؤملا تانصحملا حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو 9 ميظعلا نآرقلا

 .«طيسولا» رظناو ۲١[« :ءاسنلا] 4 مكناميأ تكلم ام نمف

SS 

00 a ا 

.)50١55١ 

 د ىلاعت هللا ءاش نإ- نتايسو كلذ نسخا اذإ قيوحنلاو مزحلا ةيمهأ هيفو

۳۵ 



 ما هلع لا ناو انهدع هللا قفز نابع تد ا

 .0تيبلا يف طوسلا قيلعتي

 ةفلاخم ةبقاع مهبهرو «ىلاعت هّللاب مهركذ : ( لجو زع هللا يف مهفخأو )

 .ةرخآلا ىف هاصع نمل باذع نم هناحبس هّدعأ امو هرمأ

 :لاق ورمع نب هّللادبع نع -_ 606

 :لاقف داهجلا ديري هِي يبّنلا ىلإ لجر ءاج

 .(دهاجف امهيفف» : لاقف «معن : لاق (؟ كادلاو ىحأ»

 «بادآلا و ةلصلاو ربلا ك ٠٠ :م .نيوبألا نذإب داهجلا ب_ ١١ ءداهجلا ك ه5 :خ]

 .[5 ج

 +٭ حرشلا +

 «محن :لاق ؟كادلاو يح :لاقف داهجلا ديري هلت يبنلا ىلإ لجر ءاج)

 .امهاضر يف سفنلا داهجل امهصّصَخ :يأ :( دهاجف امهيفف : لاقف

 هيفو «داهجلا نم دكا هّنأو ءامهرب ةليضف مظعل ليلد هلك اذه » : يوونلا لاق

Oنيملسم اناك اذإ امهنذإب الإ داهجلا ). 

 ش .مدقتو

 ؛امهدحأ وأ ناوبألا عنم اذإ داهجلا مرحي :ءاملعلا روهمج لاق» :ظفاحلا لاق

 .(نيملسم انوكي نأ طرشب

 لاوحأ هدقفتو «داهجلارمأ ميظنت ىلع رمألا يلو فارشإ ثيدحلا يفو

 انك



 هرارضإ مدعو ءامهنيب هتنزاومو ةصاخلاو ةماعلا ةحلصملا نيب هعمجو «ةّيعرلا

 .اداهج هتيمستو «نيدلاولا رب للف هيفو «ةصاخلا حلاصملاب

 ٠١ - ةنجلا لخدي ملف هيدلاو كردأ نم باب - 8

 : لاق هم يبنلا نع «ةريره يبأ نع - 5

 .«هفنأ مغر ,هفنأ مغر «هفنأ مغر»

 : لاق ؟نم ! هّللا لوسر اي :اولاق

 . «راثلا لخدف ءامهدحأ وأ ربكلا دنع هيدلاو كردأ نَم»

 .[١٠و۹ ح « بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٤١ :م]

 نب حرشلا دع

 «لصألا وه اذه لمرب طلتخم بارت وهو ماغَرلاب قصلأ : يأ :( هنأ مغر)

 « ةياهنلا » .هركلا ىلع دايقنالاو ءفاصتتنالا نع رَجَعلاو للا يف لمعّتسا مث

 فرصتي

 :ئطفل ديكوت ( هفنأ مغر » : ةثلاثلاو ةيناثلا ةرملا يف هَ هلوقو

 .هلعف اولعفي الو هتافصب اوفصتي اليك :(؟نّم !هَّللا لوسر اي :اولاق )

 يف ءاج :(راثلا َّلَخدف ءامهدحأ وأ رّبكلا دنع هيدلاو كردأ نم :لاق)

 ناكمو هروضح لاح يف :ربكلا وا )٤۹٥٩/۸(: (لامكإلا لمکم»

 . «امهيف نّكمتم فعضلاو نازجاع امهنأ لاحلاو امهكر دي : يأ «هلوصح

 وأ امهدحأ رّبكلا دنع هيدلاو كردأ نم » )١561١(: (ملسم حيحص)» يف

YY 



 .(ةئجلا لخدي ملف امهيلك

 هانعمو «هباوث مظعو نيدلاولا رب ىلع ثحلا هيف» :( ٠١۹/۱۹ ) يوونلا لاق

 لوخ دل ببس كلذ ريغ وأ ةقفنلا وأ ةمدخلاب امهفعضو امهربك دنع امهرب نأ

 . (هفنأ هللا مغرأو ةّنجلا لوخد هتاف كلذ يف رصق نمف «ةنجلا

 ٠ - كرشملا هيبأل رفغتسي ال باب - ١

 5-2 هلرق نا ردا رنو ممالك را ال

 ناك ام{ : ةءارب يف يتلا ةيآلا اهتخسدف [؟4 : ءارسإلا] 4 ًاريغص يناير

 ام دعب نم ىَبرُق يلوأ اوُناَك ولو نيك ر شمل اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو يبلل

 ٠١١[. :ةبوتلا] 4 ميحجلا باحصأ مهنا مهل نيب

 أب حرشلا *

 وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي ام : لجو رع هلوق يف «سابع نبا نع)

 :( 4 اريغص ينايبر امك امهمحرا بر لقو ةمحرلا نم لذلا حانج امهل
 : هلع هلرق يف ¢ ربكلا كدنع نغلبي امإ ل ىنعم قباسلا ثيدحلا يف مّدقت

 . (ربكلا دنع هيدلاو كردأ نم »

 مراهم لعق عسا ارضنا فأ

 امهْعمسُت الو :يأ فأ امهَل لقت الف :ىلاعت هلوق يف ريثك نبا لاق

 : ىلا لوقلا يارم نوا وه يذلا فاعلا الو نحت« اعيش الرف

۳۸ 



 .حيبق لعف امهيلإ كنم لصُي الو ءامهرجزت الو :يأ : امهرهنت الو

 ريقوتو بّدأتب ًابيط ايل ًاليمج ًاْسَح :يأ :4ًاهرك ًالوق اَمُهَل لقو »
 و

 الف نالوبي ام رّبكلا نم َكدنع اغلب اذإ اضيأ ةيآلا هذه يف» : دهاجم لاقو

 نافع نا ايفل ودق اع هر aE نا يبل وذم لورنس قع

sS ٌ 

 د ا حلا

 رافغتسالا كلذ نمو ءنيدلاولا رب تّرَمُأ ءارسإلا ةيآ نأ : يأ : ( 4 ميحجلا

Eىهنت ؛ةءارب ةروس ىف ةيآلا تءاجف «كلذ ريغ وأ نيملسم اناكأ اوس  

 نمو «كربشملا بألا كلذ وو «نيكرشملا نم ا يلوأل رافغتسالا نع

 . ملعأ هّللاو «( كرشملا هيبأل رفغتسي ال باب ) :هلوقب فّنصملا بوب هلجأ

 ١ - دلاولا رب باب المشرك  ١

  - ۸لاق صاقو يبأ نب دعس نع :

 ىلاعت هَّللا باتك نم تايآ عبرأ يف تلزن :

 ؛ هلع دمحم قرافأ ىتح برشت الو لكأت ال نأ تفلح يأ تناك

 . مع هب كل سيل ام يب كلرشُ نأ ىلع كادهاج نإوإل : لجو رع هللا لزنأف

 نامقل] 4 افورعم ايندلا يف امهبحاصو اًمُهعطت الف :10]

 ! هللا لوسر اي :تلقف «ىنبجعأ افيس تذخأ تنك ىَنِإ :(ةيناغلاو)

۳۹ 



 ١ :لافنألا] « لاقنألا نع كنولأسي ™ : تّلزنف ءاذه يل به

 ! هللا لوسر اي : تلقف « هَ هللا لوسر يناتأف تضرم ي : (ةثلاغلاو )

 ؟ ثلا : تلقف ««ال» :لاقف ؟ فصل لاب يصوأفأ يلام مسقأ نأ ديرأ يتإ

 ۰ .ًازئاج هدعب ْثْلُثلا ناكف «تکسف

 مهنم لجر برضف ءراصنألا نم موق عم رمخلا تبرش ينإ : (ةعبارلاو )
 .رمخلا ميرحت لجو زع هللا لزنأف « هع يبنلا تيتأف ء لمج ييحلب يفنأ

 .[ 45 25" حءةباحصلا لئاضف ك- ٤٤ :م]

 * حرشلا د ۰

 بقانملا نع ثّدحتلا هيف :( ىلاعت هللا باتك نم تايآ عبرأ يف تلزن)

 غيلبتلا نم ُبّرض انه هنع هللا يضر دعس لغفو «بجعلا ّنمأ اذإ لئاضفلاو

 . ةياورلاو

 51 مك اک قرانا يهني رشت الو لکات ال نأ تّقلح يما تناك )

 انأو «كيدلاوب كاصو هللا نأ تَمَعَر :تلاق) :( )۱۷٤۸ (ملسم حيحص»

 ١ .مالسإلاب رفكي نأ : يأ ؛«اذهب كرُمآ انو كّمأ

a 0 040 1117 

N درع را TTS 

 .(ةليمجلا

 ردصم تمن 4 افورعَم اينالا يف امهبحاصو) : يبطرقلا لاقو

 اقوا ل وس ام ا



 . نسحي ام : يأ

 «نيّريقف اناك نإ ءلالا نم نكمأ امب نيّرفاكلا نيوبألا ةلص ىلع ليلد ةيآلاو

 . ( قفرب مالسإلا ىلإ ءاعدلاو لوقلا ةنالإو

 يل ْبَه !هّللا لوسر اي : تنقل عا اه ياخ تك تإ ةيناثلاو )

 :ةبهو ءأبَهَوو بهو هبه ءيشلا هل بهو : لاقي ( بهو ) نم :بَه :(اذه
 . فرصتب ( طيسولا » . ضّوع الب . هايإ هاطعأ

 . اهملعو لافنألا مكُح نع :يأ : ( 4 لاقنألا نع كنولأسي إل : تلزنف )

 اهنأل ءًالافنأ مئانغلا تيّمُّس «ةدايزلا هلصأو لْقَت اهدحاو مئانغلا :لافنألاو

 ىرلار يفت و صرحا ىلع ةمألا هدهل هللا ىم از

 ينإ !هّللا لوسر اي :تلقف هل ا ئنإ كاز
 تک ا 6 ا ا يفرألا ةولام مقا نأ دير

 ريخ ءاينغأ كّمثرو ٌرذت نأ كنإ» :نيحيحصلا يف : (ًازئاج هدعب ْثْلُثلا ناكف .

 .«سانلا نوففكتي ةلاع مهرذت نأ نم

 !ىلاعت ِهَّللا ليبس يف قافنإلا مهّبحو «لاملاب مهدهُز ِهَّللا كمحري لّمأت

 ءاينغأ مه :لاق ؟كدلول تكرت امف» :( ۷۸۰ ) (يذمرتلا ننس حيحص » يف

 «ثلّثلاب صوأ :لاق ىتحخ هصقانأ تلزامف :لاق ءرْشُعلاب صوأ :لاقف ءريخب

 . (ريبك ْثْلُملاَو

USE 

 : لاق هلي هي هللا لوسر نف ؛عبرلا ىلإ ثلْثلا نم ارضغ سائلا نأ ولو : سايق

 .هريثك ثلثلاو «ثْلُثلا»

 ا



 مرحت < نأ لبق كلذو“ (راصنألا نم موق عم رمح ا تيرش يلإ : ةعبارلاو )

e 

 ىن يذ لك نم نانسألا امهيف ناذللا نامظعلاو «نايحل امهو «هريغو ناسنإلا .

 رمخ نم قزو مهدنع يوشم روزج سأر اذإف» :(ملسم حيحص» يفو
 . «يفنأب حرجف هب ينبرضف ؛سأرلا يبخل لصأ لجر ذخأف

 : (ملسم حيحص» يف : (رمحلا ميرحت لجو رع هللا لزناف هيم يبنلا تيتأف )

 رمخلا ناش  هسفن ينعي - يف لجو رع هللا لزنأف «هُثربخأف هللا لوسر تيتأف»
 4 ناَطْيَّشلا لَمَع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاورمخا اإل
 .([ 4 :ةدئالل]

 : تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع - 8

 ؟اهّلصأفأ : هت يبنلا تلأسف هلل يبلا دهع يف ؛ ةبغار يم ينتتأ
 .(معن» : لاق

 مَل نيذلا نع هللا مكاهني ال :  اهيف لجو رع هللا لزنأف : ةنييع نبا لاق
 ]۸: ةنحتمملا] 4 نيدلا يف مك ولتاقي

 .[ 5٠١ 45 ح «ةاكزلا ك- ٠١ :م .نيكرشملل ةيدهلا ب 55 «ةبهلا ك- ه١: خ]

 *ي حرشلا *

 . (ةياهنلا» .ًاكيش ينلاست ةعماط : يأ :( ةبغار يّمأ ينتتأ )



 ةياور يف : 2( © ) (حتفلا ) يف ظفاحلا لاق : ( هلت يبنلا دهع يف)

 مقرب ًاضيأ ملسم يف وهو] هع هللا لوسر اودهاع ْذِإ شيرق دهع يف : متاح

 .حتفلاو ةيبيدحلا نيب ام كلذ دارأو ء[(١٠٠*)

 يف ةبغار دارملاف ديق الب ناك نإ ؛ةبغار اهلوق نأ ررحت يذلا : يبيطلا لاق

 يف ةبغار دارملاف ؛شيرق دهع يف وأ ةكرشم هلوقب تنرق اذإو ءريغال مالسإلا

 كاع
 ( ةمغار ) ةياور هديؤيو ءاهتلصو اهتنب رب يف ةعماط تتأ : يأ» : ظفاحلا لاق

 نذأتست سا تق ا ىف ةبغار تءاج ولو «مالسإلا نع ةرفان : يأ

 الف «هب هرْمأو هلع يبنلا لعف نم مالسإلا ىلع فّلأتلا عويشل ءاهتلص يف

 TT به نانؤ يف ناعيا ىلإ حاعحب

 ةكرشم ةمغار يلع تَمدُق يّمُأ نإ ءامسأ ثيدح يف» : (ةياهنلا» يف لاقو

 اذإ مُعَرَت :اولاق بضع نم ولْخَي ال ٌليلدلا زجاعلا ناك امل «معن :لاق ؟اهّلصاَفأ

ySردو يبالكإل ئيشع  

 نم ةبراه ليقو «ةجاحلا سيسم الول لإ اهعيجَم ةهراك وأ يُسأل ةطّخسَعُم

 .(اهموق

 نع ةرفان ةمغار يهو «يتّلص يف ةبغار يّمأ يِنْنَتَأ ىنعملا نأ لصاحلاو

 .ملعأ هَّللاو ءيترجهو يمالسإل ىَبْضَغ مالسإلا

 ةفرعم ىلع مهصرح هيف :( معن :لاق ؟اهّلصأفأ : هلت يبنلا تلأسف )

 . اضراعت اذإ ىبرقلا ىلع نيدلا مهميدقتو «ةيعرشلا ماكحألا

 مل نيذلا نع هّللا مكاهني ال 9 :اهيف لجو رع هللا لزناف : ةنييع نبا لاق)

۳ 



 مهورت نأ مك رايد نم مكوجرخي ملو :اهعّمتتو 4 نيذللا يف مک ولتاقي
 : ( 4 نيطسقمْلا بحي هللا نإ مهيَلِإ اوطسقتو

 . مهيلإ اونسحت : يأ :مهوربت نأ

 لالا نم لصوت ةرفاكلا محرلا نأ هيف : يباطخلا لاق :«حتفلا» يف ءاج
 ًمالاو رفاكلا بألا ةقفن بوجو هنم طبنتسيو عةملسملا لصوت امك «هوحنو

 اس دلولا ناک نإو «ةرفاكلا

 مهتحلاصم :يأ] ةندهلا نمز مهتلماعمو برحلا لهأ ةعداوم هيفو

 ال فيكو ءاهنيد رمأ يف ءامسأ يرحتو « بيرقلا ةرايز يف رفسلاو .[ مهتدهاعمو

 .(مهنع هللا يضر «ريبزلا جوزو قيدصلا تنب يهو
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 ءاريس ةَّلْح- هنع هللا يضر رم ار لاق رمع نبا نع - 1/۹

 كءاج اذإو ءةعمجلا موي اهسبلاف هذه عتبا ! هللا لوسر اي : لاقف «عابت

 هذه سبلي امنإ» : لاق. د

 للحب اهنم هلي ت يبلا يتأف
 ؟تلق ام اهيف تلق دقو

 .«اهوسكت وأ اهعيبت نكلو ءاهسبلعل اهكطعأ مل ينإ» : لاق

 ۷و٠ ح «ةنيزلاو سابللا ك- 710 :م .دجي ام نسحأ سبلي ب۷ «ةعمجلا ك-١١:خ ]

 .[؟و4و

 اهسبلأ فيك :لاقف :ةّلحب رمع



 قر

 يج يريد یچج

 ے٣’ وزد نود ےک
ww.moswarat.com 

 ٭ حرشلا ×

 يهو ءللخلا ةدحاو :ةّلخلا :( عابُت ءاريس ةلح  هنع هللا يضر -رمع ئارز

 O نكن اوي TTR هل ىاوقااو نسبا هور

 قّلخلا : يباطخلا لاق لا دلا يف» : «ةياهنلا» ىلع قيلعتلا ىف ءاجو

 ين اب ل ما نودع سوا هل نركفال ماد لاا فو

 هطلاخي وأ رفص طوطخ هيف درُبلا نم عون :ءاريسلا» :(طيحملا » يف : ءاريس

 . (ریرح

 ريرح هطلاخي [ةدرب عمج ] دوربلا نم عون» :«راونألا راحب عمجم» يف ءاج

 .رويسلاك

 دقيام وهو :ريسلا عمج رويسلاو «رويسلا نم ةذوخأم اهلل ءاريس تيمسو

 ,a دلج لا نم

 : ( دوفولا كءاج اذإو «ةعمجلا موي اهسبلاف هذه ْمَنْبا !هّللا لوسر اي : لاقف)

 «ةياهنلا» . كلذ ريغو «دافرتساو ةرايزل ءارمألا نودصقي نيذلا كلذكو

 ةيانك «هل طح الو بيصن ال :يأ :(هل َقالَخ ال نم هذه سَبلي امنإ :لاق)

 .(ضيف » .ةنجلا لوخد مدع نع

 نع عنتما امنِإو «ةعمجلل سابللا نسحب لّمجتلا نم هركذ ام ىلع رمع َرقأ هت

 ر ا ا وأ فلام ا يره فماك ينال لدا وو
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 ىلع ريرحلا ميرحتل ٌليلد: : ةَّلَخلا هذه يف رمع ثيدح يفو» :يوونلا لاق

 «ةريغو ابو كرشملا ىلإ كسلا ءادإ راوج و همت ةحايإو هعيده ةهابإو لاجرلا

 «مهوحنو دوفولا ءاقل دنعو ديعلاو ةعمجلا 7 هبايث سفنأ سابل بابحتساو

 هحلاصم نم هيلإ جاتحي ام عوبتملا ىلع عباتلاو لضافلا ىلع لوضفملا ضرعو
 .اهركذي ال دق ىتلا

 باب دنع ءارشلاو عيبلا زاوجو ءارافُك اوناك نإو فراعملاو براقألا ةلص هيفو

 .(دجسملا

 نسيشلا تابار ضخي ىلإ داما ةريخألا هالا ركذ ولا لو هلق

 مدعب اذه و «ء(دجسملا باب دع ءار ةلج از باطخلا نبَرمع نأ»

 . دالبلا ضعب يف مايألا هذه ةعابلا نم ريثك لعفي امك ؛توصلا عْفرو شيوشتلا

 ١4  هيدلاو بسی ال باب ۔-۲

  5-80١هلم يبنلا لاق : لاق ورمع نب هّللادبع نع :

 :لاق ؟متشي فيك :اولاقف .«هيدلاو لجرلا متشي نأ رئابكلا نم»
 .(هّمأو هابأ متشيف «لجرلا متشي»

 .[ . ١45 ح «ناعإلا ك- ١ :م .هيدلاو لجرلا بسي ال ب ٤ «بدألا ك- 78 :خ]

 +٭ حرشلا د

 ةدايز ىلع عماسلل رفح هيف :(هيدلاو َلجّرلا متشي نأ رئابكلا نم )
 زارا للا يف کا رر ری ما نإ ماشا ر نانكمألا

 نم داعبتسا» :( 107/١1١ ظفاحلا لاق :(متشي فيك :اولاقف)

 ا



 طاعتي مل نإو هنأ باوجلا يف نيبف كلذ ىبأي ميقتسملا عبطلا نأل «لئاسلا

 نكمي امم وهو «هيف بّبستلا هنم عقي دق ن نكل «رثكألا بلغألا يف هسفنب

 . «ًاريثك هعوقو

 نبالاق :۲ (حتفلا ) يف ءاج : (هّمأو فابأ متشيف ف لجرلا مكنش ر :لاق ١

 cg ا

 ثيدحلا اذه يف لصألاو ؛مّرحي ام ىلإ دصقي مل نو «لعفلا كلذ هيلع مرحي

 ريغب اودع هللا اوُبْسَيَف هللا نود نم نوعدي يذلا اوست الو » :ىلاعت هلوق
 . ةيآلا ٠١۸[ :ماعنألا] © ملع

 هسبلي هنأ قّقحشي نمم ريرحلا بوشلا عيب عنم يدرواملا هنم طبنتساو

 .ارمخ هذخعي هنأ قّقحتي نمم ريصعلاو

 «نيوبألا قح مظع ىلع ليلد هيف :ةرمج يبأ نب دمحم وبأ خيشلا لاقو
 E يسب نا ريشي ONT هيلاعلاب دعنا هايقو

 بلاطلا ةعجارم هيفو «هلوق وحنب هبيجي نأ بلاغلا نكل «لعفي ال نأ زوجيو
 .«هيلع لكشي امم هلوقي اميف هخيشل

 :لاق ضاعلا نب رغ نب هللااةبع نع ۲

 .«هدلاول لجرلا ّبستّسي نأ ىلاعت هللا دنع رئابكلا نم»

 +٭ حرشلا

 دنع وهو ايه هنوبسحتو ] : ىلاعت هلوقك : ( ىلاعت هللا دنع رئابكلا نم )
 ٠١[. :رونلا] 4 ميظع هللا
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 وأ ةءاسإل ادر هلعف هنأل اديه كلذ ىري وهو ؛لجرلا امتاش لجرلا ناك امل

O BE I mn 

 .ملعأ ىلاعت هّللاو «هّللا دنع ةريبك اهنأ

Eهيلا وسام خد ايمس ور كبف 4(  

 .هوحنو

 ١6 نيدلاولا قوقع ةبوقع باب - ۳

 : لاق هع ىبنلا نع «ةرْثكب ىبأ نع - ۲۳

 يغبلا نم ؛هل ٌرَخَّدُي ام عم ٌةَبوقعلا هبحاصل لّجعُي نأ ردجأ بنذ نم امد

 .(محّرلا ةعيطقو

 هال «ةمايقلا ةفص باوبأ ك_ ٥ :ت .يغبلا نع يهنلا ب ٤١ « بدألا ك- ٠٤:د ]

 .[ ٤٩۱۱ ح «يغبلا ب- 51 «دهزلا ك1 :هج .رجح نب ىلع انثدح ب

 *ب حرشلا دب

 اوچا ا ل هيعمل جك ذا رجا دوعا

 ىلع طارفإو ةزواجم لكو .لاطتسا :هيلع ىغبو ‹«يدعتلا : ( يغبلا نم )

 .(حاحصلا راتخم » . يغب وهف ءيشلا دح وه يذلا رادقملا

 ال ايندلا يف ةعيطقلا ببسب ءالبلا نأ ىلع هيبنت هيف : (محّرلا ةعيطقو )

 . ( فاحتإلا ١ نع يوانملا هلّقن .ةرخآلا ءالب عفدي
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 .رخآ ىلإ بنذ نم توافتي ةبوقعلا ليجعت نأ هيفو

 ةلادق حرم اناث لجعأ هيف ُهّللا عيطأ ءيش سيل) :( 97/8) (ةحيحصلا» يف

 عدت ٌةرجافلا نيميلاو «محرلا ةعيطقو يْغَبلا نم اباقع لجعأ ٌءيش سيلو «محرلا

 . (عقالب رايدلا

 .اهيف ءيش ال يتلارفَقلا ضرألا يهو ةعقلبو عَقْلَب عمج :عقالبلاو

 .( ةياهنلا »

 -/١٠ نيدلاولا ةوعد باب ٤-

 ٤/ - ۲۲هلت ّىِبّنلا لاق : لاق ةريره ىبأ نع :

 ةوعدو ؛مولظملا ةوعد :نهيف كش ال «نهل تاباجتسم تاوعد ثالثد

 .(امهدلو ىلع نيدلاولا ةوعدو ,رفاسملا

 ب۷ «ةلصلاو ربلا كه :ت .بيغلا رهظب ءاعدلا باب ۲۹ ءةالصلا ك- ۸ :د]

 ح ,مولظملا ةوعدو دلاولا ةوعد ب۔١۱ ياعدلا كد *4 :هج .نيدلاولا ةوعد ىف ءاجام

.LTAIY 

 *٭ حرشلا يب

 . نهتباجتسا يف : يا :(نهيف كش ال «ُنهل تاباجتسُم تاوعد ثالث )

 د ىلع و وجفت دعاك ناك قو ُهَمَّلَظ نم ىلع : ( مولظملا ٌةوعد )

 .(ضيف»

 . هيف ىلاعت هللا ىصعي ال «زئاج رفس يف : (رفاسملا ٌةوعدو )
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 «هتدحوو هتبرغلف رفاسملا امأو «هرهقو هتمالظلف مولظملا اما : يوانملا لاق

 . (هتلزنم ةعفرلف دلاولا اَمأو

 ناوفبو لولا و و قلع ن رورو

 ير يرو كار كح امرا امهئاجر ربكأ عطقنا اذإو «ناحفصيو

 ریپ 50 «لضف)» . ةباجتسم امهتوعد نوكت نأ

 : لوقي هع هللا لوسر تعمس :لاق ةريره يبأ نع _ 6

 بحاصو هلت مرم نبا ىسيع الإ دهم يف سانلا نم دولوم مّلكت ام»

 : لاق ؟ جيرج بحاص امو ! ِهّللا يبناي : ليق

 ىلإ يوأي رقب يعار ناكو «هل ةعموص يف ابهار الجر ناك ًاجيرج َنِإف ١
 . يعارلا ىلإ فلتخت ةيرقلا لهأ نم ةأرما تناكو «هتعموص لفسأ

 وهو ؛هسفن يف لاقف < يلصي وهو ! جيرجاي : تلاقف ًاموي هّمأ ت تتأف

 لاقف «ةيناثلا هب تخرص مث ,هتالص رثؤي نأ ىأرف ؟يتالصو يّمُأ : يلصي

 «ةفلافلا هب تحرص مث ,هتالص رثؤُي نأ ىأرف ؟يتالصو يأ : هسفن يف

 .هتالص رْثؤُي نأ ىأرف ؟يتالصو يَّمأ : لاقف

 هجو يف رظنت ىتح ! جيرجاي هللا كتامأ ال :تلاق اهبجي ملاّملف

 .تفرصنا مث ءتاسمولملا

 : لاق «جيرج نم :تلاق ؟نَّمم :لاقف «تدّلو ةأرملا كلتب كلملا يتأف



 .هب ينوتأو هتعموص اومدها : لاق معن : تلاق ؟ةعموصلا بحاصأ

 ؛لبحب هقنع ىلإ هدي اولعجف .تعقو ىتح سوؤفلاب هتعموص اوبرضف
 يف هيلإ نرظني نهو .مّسبتف نهآرف ,تاسموملا ىلع هب رف «هب قلطنا مث
 .سانلا

 . كنم اهدلو نأ معزت :لاق ؟معزتام : لاق ؟هذه معزت ام : كلملا لاقف

 اذ وه :اولاق ؟ ريغصلا اذه نيأ :لاق ,معن :تلاق ؟نيمعزت تنأ :لاق

 .اهرجح يف

 لعجنأ : كلملا لاق ءرقبلا يعار : لاق ؟كوبأ نم :لاقف هيلع لبقأف

 اهل امف لاق الا لاق ؟ةضق عم لاق هل لاف # نفذ: نم ككفوص
 تناك امك اهرذر :لاق

O! = رعد ينتكردأ «هتفرع ارمأ لاق ؟تمّسبت يذلا امف : لاق 

 .(مهربخأ

 ك 40 :م 1١[. :مرم] 6 مُيَرَم بانكا يف ركذاو ل ب ٤۸ «ءايبنألا ل :خ
 .[۸ ء۷ ح «بادآلاو ةلّصلاو ربلا

 + حرشلا

 بحاصو هل مرم نبا ىسيع الإ دهم يف سانلا نم ٌدولوم ملكت ام)

 مزلي يذلا نسلا يف دارملاو «مانيل أطويو يبصلل ايهي ريرسلا : دهملا : (جيرج

 ضع هرك د :مالكلا كازا لبق اريغص ملكت هلأ ىلإ ةراشإ ابلاغ هيف ريزا

 ااا

 : (ًابهار الجر ناك ًاجيرج نف : لاق ؟جيرُج بحاص امو اهللا يبناي :ليق )

 ها



 لاغشأ نم يلخعلاب نوبّهرتي اوناك «فوخلا : ةبهرلا نم اهلّصأ ىراصنلا ةنبهر

 نإ ىح اها دمعتو اهلها نع ةلرعلاو ايف دهزلاو اهذالِم كرت رات دلا

 عاونأ نم كلذ ريغو هقنع يف ةلسلسلا عضيو ؛هسفن يصخي ناك نم مهنم

 . «ةياهنلا» .اهنع نيملسملا ىهنو هلت ىبنلا اهافنف «بيذعتلا

 . ىراصنلل تيب :( هل ةعموص يف )

 تعّمّص نم ةلَعوُف اهنزوو «هالعأ دّدحملا عقترملا ءانبلا يه» : «حتفلا» يفو

 . (سأرلا ةقيقد اهنأل تققد اذإ

 ةيرقلا لهأ نم ٌةأرما تناكو «هتعموص لفسأ ىلإ يوأي رقب يعار ناكو )
 . هيلإ ددرتت : يأ : ىعارلا ىلإ فلتخت : ( ىعارلا ىلإ فلتخت

 وهو ؛هسفن يف لاقف «ىلصي وهو !جيرجاي :تلاقف اسوي هّمأ تتاف)

 ينقّفوف «يتالص مامتإو يّمأ ةباجإ يلع عمتجا :يأ :(؟يتالصو يّمَأ : يلصي

 .امهلضفأل

 رظناو ؛(اهبيجي نأ ىبأف» :ةياور يف : «ملاظملا» باتك يف فنصملا دازأ

 ؛( هتالص نم ىلوأ همأ ةباجإ نأ ملعل « الاع جيرج ناك ول : هيفو «(حتفلا»

 . دباعلا نم ريخ ملاعلا نأو ملعلا لضف هيفف

 اهئادن ةباجإ ىلع اهمدقيو هتالص يف ٌرمتسي : يأ : ( هتالص رثؤُي نأ ىأرف )
 .اهتعاطو

 رثؤي نأ ىأرف ؟ يدار بش ع لوقا باف غ قو

 ا 9 وي نأ ىأرف ؟ ؟يتالصو يمأ : لاقف < «ةثلاثلا هب تحرص مث «هتالص

 .لاع توصي هتدانو هب تحاص :هب تحرص : (اهبجي مل
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 مث «تاسموم لا هجو يف رظنت ىتح !جيرجاي هللا كتامأ ال :تلاق)
 تالا دهاش اذهو ؛ةينازلا يهو ةسموم عمج :تاسموملا : ( تفرصنا

 . هيلع امهالك وأ امهدحأ وعديف ءامهباضغإ نم دلولا ريذحت : يأ «( نيدلاولا

 .انزلا نم :يأ : (تدلو ةأرملا كلتب كلما يتأف )

 .ةشحافلا هذه لعف نم :يأ : ( ؟نّمم :لاقف)

 اومدها :لاق «معن :تلاق ؟ةعموصلا بحاصأ :لاق «جيرج نم :تلاق)

 حيحص ) يف : (تّعقو ىتح سوؤفلاب هتعموص اوبرضف .هب ينوتأو هتعموص
 ا و فون داو ام روا ركيز الا

 نهآرف «تاسموملا ىلع هب ٌرمف هب قلّطنا مث ؛لبحب هقنع ىلإ هدي اولعجف )
 الر :تناف ن هما ءاعو ىف ار یا ی هولا يبق

 لّصح ام ّدعتي ملف .«تاسموملا هجو يف رظنت ىتح ؛جيرج اي هللا كتامأ

 .ىلاعت هّللاب اذايع نهعقاوي نأ هيلع عدت مل ذإ ءاهءاعد

 . جيرج وه لئاقلا : (؟معزتام :لاق ؟هذه معزت ام : كلملا لاقف )

 .اهب تينز يذلا تنآ : يأ : ( كنم اهدلو نأ معزت :لاق)

 . جيرج : يأ :( لاق)

 يف اذ وه :اولاق ؟ريغصلا اذه نيأ :لاق «معن :تلاق ؟نيمعزت تنأ)

 ىلاعت هّللاب هتقث ىلع لدي امم اذهو را E يمان ان بح

 : كا ور ا ل وو

 اي كوبأ نم :لاقف مالغلا ىتأ مث نو ًاضوتف» :«فنصلا حيحص» يف

 .(؟مالغ
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 جيرج دهُز هيف :( تناك امك اهودر :لاق ؟اهلعجن امف :لاق .ال : لاق ؟ةضف نم

 . «نيط نم الإ ؛ال : لاق) :( 5565373 ( فّتصملا حيحص » يفو

 ا هوغو كرا متفرع ریا لف تمت يذلا اسي ؟لاقذ

 ا هيفو ا ا ق انآ نا ةوعف یتتکر دا : يأ: مریلا

 هيلع اهو او ی هيك لل

 اعف ىلع مالا ةياجإ راف يالا ضررا ردسي تن فقر ءاظفاشلاا لاف

 بٌدؤملا قفر هيفو ءبجاو اهّرَبو مألا ةباجإو ةلفان اهيف رارمتسالا نال «عوطتلا

 هيلع عدت مل هنم اهبضغ عم جيرج مأ نأل ؛كلذ رمألا ىضتقا اذإ هرمأ يلي نمب

 .لتقلا وأ ةشحافلا عوقوب

 جيرج نيقي ةوق هيفو «نتفلا هرضت ال هللا عم قدّصلا بحاص نأ هيفو

 الولو «قطني ال هنأ ةداعلا نوك عم دولوملا قطنتسا هنأل ؛هئاجر ةحصو روكذملا

 نافاس دان هناك ديو

 دنع لوا عب لا واو افا دب رت را نأ هيفا

 ابيذهت «تاقرألا ضعب يف مهضعب نع كلذ رخأتي امو .جراخم مهئالتبا

 .باوثلا يف مهل ةدايزو

 هيفو ‹«مهبلطو مهرايتخاب مهل ةماركلا عوقوو «ءايلوألا تامارك تابثإ هيفو

 . «ةالصلا يف هيلإ هّجوتلاب نوكي هللا ىلإ ةّمهملا رومألا يف عّرْفلا نأ
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 ٠۸  ةينارصنلا مألا ىلع مالسإلا ضرع باب 6

 : لاق ةريره يبأ نع 2 065

 اهديرأ تنك يَمأ نإ ءيّبحأ الإ «ينارصن الو يدوهي دحأ يب عمس ام

 هللا عدا : تلقف هلع يبنلا تيتأف ,تبأف :اهل تلقف «ىبأتف مالسإلا ىلع
 .بابلا اهيلع تفاجأ دقو اهتيتأف ءاعدف ءاهل

 عدا : تلقف « هلت يبتلا تربخأف .تملسأ ينإ !ةريره ابأ اي : تلاقف
 : لاقف ءيّمألو يل هللا

 .«ساّئلا ىلإ امهّبحأ «همأو ةريره وبأ كدبع ! مهللا »

 . [انه امم ماب ١58 ح «ةباحصلا لئاضف ك- 44 :م]

 ي حرشلا

 نطو نوف ندا ر وو خا مس اه
 ضعب ىلع ىلاعت هللا لضف هيفو ؛ةنتفلا َنمأ اذإ ةحلصمل بقانملاو لئاضفلا
 :كرشملاو ملسملا هّيحي نب هدابع

 اف فراصللاو درا نم كي عمش نم كا دنقل م ا رهو

 !كوبحي مل ةعيشلا لاب

 :(؟1491) ملسمل ةياور يف :(ىباتف مالسإلا ىلع اهديرأ تنك يّمأ نإ )
 رکا اه هلع هللا لوضر ىف تعسف و

 انأو» :(؟1491) ملسم ةياور يف :( هيت يبنلا تيتاف «تّباف :اهل تلقف)

 . « يكبأ
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 ىقتلا هيف مَّسوَنُي نسم ءاعدلا بلط هيف :(اعدف ءاهل هللا غذا :تُلقف )

 .بيبح وأ زيزع ةيادهل ؛حالصلاو

 . تقلغأ : يأ : ( بابلا اهيلع تفاجأ دقو اهتيتأف )

 هللا عدا :تلقف « هع يبنلا تربخأف «تملسأ يْنِإ !ةريره ابأ اي :تلاقف )

 لضف هيف : (ساّنلا ىلإ امهّبحأ هّمأو ةريره وبأ كدبع !ًمهللا :لاقف ءيّمألو يل

 ربصلاو براقألاو ةدلاولا ةوعدب مامتهالاو  امهنع هللا يضر هّمأو ةريره يبأ

 :نيدلاولل اع دلا جنط هيو ءءاذيإلا ىلع

 ٦ دعب نيدلاولا رب باب ۔ موتهما  ۱۹

 ٣۹/۷ - لاق ةريره يبأ نع :

 : لاقيف ؟هذه ءيش يأ !بر يأ : لوقيف «هتجرد هتوم دعب تيملل عٌفرت»
 .(كل رفغتسا كدلو

 . [نيدلاولا رب ب ١ «بدألا ك- 7 :هج]

 +٭ حرشلا #

 : يأ :(؟هذه ءيش يأ !بر يأ :لوقيف «هتجرد هتوم دعب تّيملل عقر )

 ؟يتجرد تعفر مي
 هئاعدو هدلو رافغتساب لا ةر مف رديف هلل رفحا كلر لاو

 .هل

E O TE E ب هان NEE EY 

 تاهمألاو ءابآلا مهب عفتني ىتح ةعاطلا ىلع ءانبألا ةيبرت هيفو .

 هك



 انك باعدت ا
 )١8598(. (ةحيحصلا) ىف

 : لاقف ةليل ةريره ىبأ دنع انك :لاق نيريس نب دمحم نع 2. 4
 .«امهل رفغتسا نلو «يمألو ءةريره يبأل رفغا مهللا»

 »ب حرشلا ي

 نملو ءيّمألو «ةريره يبأل رفغا مهللا :لاقف ةليل ةريره يبأ دنع انك )

 نم رافغتسالا بلطو همأ رب ىلع ةريره يبأ صرح هيف : (امهلرفغتسا

 .نيملسملا

 هيف : ( ةريره يبأ ةوعد يف لخدن ىتح امهل رفغتسن نحنف : دمحم لاق)

 رفغي نأ ىلاعت هللا لاسنف  مهنع هللا يضر ةباحصلا ةوعد لين ىلع صرحلا
 .تانمؤملاو نينمؤمللو «همأو ةريره ىبألو انيدلاولو انل

 : لاق هلي ا هّللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع 01001

 ملع وأ «ةيراج ةقدص : ثالث نم ًالإ هلمع هنع عطقنا دبعلا تام اذإ»

 .«هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني

 1١4[. ح «ةيصولا ك ٠١ :م]

 »ب حرشلا د

 :ىنعي «هباوث ديدجتو هلمع ةدئاف :يأ :(هلمع هنع عطقنا دبعلا تام اذإ)

o¥ 



 .جحو ةالصك هلمع نم ءيش ةدئاف هيلإ لصي ال

 مئاد ًالّغف اهنوكل عطقني ال اهباوث نف ءءايشأ ةثالث : يأ :(ثالث نم ًالإ)

 «ضيف» .اهباوث هل ناك اهباستكا يف ببسلا ناك اّمَل هّنألو «عفنلا لصتم ريخلا

 .(:؟ال/١1

 نو مكبس نم متلك ام بيطأ نإ : هي هلوق اذه حّضوُي :تلُق

 )١15752810(. (ءاورإلا» .«مکبسک نم مكدالؤأ

 .لوطأ ةّدم اهباوث موديف ءدصرملا فقولاك ةلصتم ةمئاد :( ةيراج ةقدص )

 . فينصتو ميلعتك : ( هب عفتني ملع وأ )

 . «نامزلا رمت ىلع هئاقب لوطل ىوقأ فينصتلاو » : يكبّسلا لاق

 ىلإ هداشرإو هحالصو هدوجول ببسلا وه هنأل :(هل وعدي حلاص دلو وأ)
 .هريغ نم لصحيال رجألا نل ؛حلاصلاب دّيْفو ءىدهلا

 «هتومب عطقني تيملا لمع نأ ثيدحلا ىنعم :ءاملعلا لاق» : يوونلا لاق

 نف ءاهببس ناك هنوكل «ةثالشلا ءايشألا هذه يف الإ هل باوشلا دّدجت عطقنيو

 كلاكو «فنينصت وأ ميل نم هفلخ يذلا ماعلا كلذكو هبسك نم دولا

 .فقولا يهو ةيراجلا ةقدصلا

 ميظعو فقولا لصأ ةحصل ليلد هيفو «حلاص دلو ءاجرل جاوزلا ةليضف هيفو
 هشيروت يف بيغرتلاو هنم راثكتسالا ىلع ثحلاو ملعلا ةليضف نايبو «هباوث

 عفنألا مولعلا نم راتخي ا هنأو «حاضيإلاو فينصتلاو ميلعتلاب

 .(عقنألاف
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 وأ ًالاع نكت مل نإو «ترّثك وأ تلق ةيراجلا ةقدصلا ىلع هّللادبع صرحاف
 اهعّزوو ؛ةعفانلا بتكلا رشناف ؛فينصتلاو ةباتكلا ىلع ةردق اذ وأ ملع بلاط

 «نيحلاص ءانبأ ةيبرت ىلع كنيعتل ةلضافلا ةجوزلا رايتخا ىلع صرحاو

 ديدحت ةرماؤم نم راذح راذحو «ةحلاصلا مهلامعأو مهتاوعد نم عفتنت ىتح

 .قيفوتلا هّللابو «لسنلا

 . ثيدحلا اذه حرش مظعم يف «ريدقلا ضيف ١ نم تدفتسا : ةظحالم

 ؟اهنع قّدصتأ نأ اهعفنيفأ «صوت ملو تيفوت يمأ نإ ! هللا لوسراي
 .(معن» : لاق

 ءاضقو (هنع اوقدصتي نأ ةأجف ىفوت نمل بحتسي ام ب 8 ءاياصولا ك- هه :خ]

 * حرشلا

 نلاقي ىم نإ هللا ورام لاف الجر نآ)

 .ةتغب :يأ «ةتلف تذخأ :يأ «تتلتفا»

 تاع نا لبق ايلف ضسوحاف ةكمولا داد ف اا صر ملدا

 ةباحصلا صرح ىلع لدي اذه :( معن لاق ؟اهنع قدصتأ نأ اهعفنيفأ )
 ردا مل وإ ربا حوف هة ككاو صتلاب لمعلا ىلع يدع هللا يقرا
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 .اهتلزنم نم انملع دق ام عّم هلع هللا لوسر لأسي نأ لبق ةقدصلاب

 دعب امهّرب نم وهو «نيتيملا نيدلاولا نع ةقدصلا زاوج ثيدحلا يفو

 .امهتوم

 يف هع يبنلا ةراشتسا نم هيلع ةباحصلا ناك ام هيفو » :«حتفلا 7 يف ءاج

 ا لاؤسلا هيفو «بلاغلا ٌنّظلاب لمعلا هيفو «نيدلا رومأ

 نم يد وك ةقدصلا راهظإ ّنأو «نيدلاولا رب ىلإ ةردابملاو ربلا لمع

 .(اهئافخإ

 ۲٠۹ - هوبأ هلصی ناك نم رب باب - 1۷

 : لاق هت هللا لوسر نعرمع نبا نع - 9

 : «هيبأ دو لهأ لجرلا لصي نأ َربلا َربأ إد

 .[١١و ١؟و ١١ ح بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- غ5 :م]

 ٭ حرشلا د

 ٌربلا ربأ :لمكألا لاق بلا لضفأ دارملاو .ناسحإلا :يأ :ّربلا :(َربلاَّربأ نإ )

 ا ع رج وم
eS 

 . ةدوملا ىنعمب دولا :( هيبأ دو لهأ لجرلا لصُي نأ )

E E O E A E E 

 هدو لهأ ظفحي ؛تاموأ هوبأ باغ اذإ :يأ ءانبآلا ةبارق ءابآلا ةدوم نف «هيبأ

 .«بألا ىلإ ناسحإلا مامت نم هنإف مهيلإ نسحيو



 ءافولا أل «هّربأ نم وأ َّربلا َربأ هّلَعَج 9 :  هّللا همحر  يقارعلا ظفاحلا لاقو
aêتيملاو لماجي يحلا نأل ؛غلبأ مهت را  

a eهتومب عطقناو » 

 ءانثلاو محرتلا هئاضتقال بلا ٌربأ اذه ناك اَمإو «هيف هماقم اوموقي نأ هينب رمأف
 . (ةايحلل ةبجوتسملا ةدهاشملا لاوز دعب ٌةحار هحورل لصيف «هيبأ ىلع

 نم اجر نارو هللا هع نع) :(555؟) (ملسم حيحص) يف

 ,هبكري ناك رامح ىلع ُهَلمحو هّللادبع هيلع مّلسف « ةكم ى قيرطب هيقل بارعألا

 .هسأر ىلع تناك ةمامع هاطعأو

 نوّضري مهنإو «بارعألا مهّنِإ !هللا كحلصأ :هل انلقف :رانيد نبا لاقف
 . ريسيلاب

 هللا لوسر تعمس ىنإو باطخلا نب رمعل ادو ناك اذه ابأ نإ : هللادبع لاقف
 .(هيبأ دو لهأ دلولا هلص ربل رب نإ : لوقي هع

 دم اذ ناك هريدقت «فاضملا فالح ىلع وه ًاقيدص :يأ :ًاَدو ناك هلوقو
 . (ةياهنلا» .اقيدص : يأ «رمعل

 ,هلبق سلجي الو ,هابأ لجرلا ىمسي ال باب - ۸

 نور همامأ ىشميالو

 SEY ESE سنا AAU نأ وع واد ةورع قع +
 : لاقف ,ىبأ : لاقف ؟كدم اذه ام
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 .«هلبق سلجتالو «همامأ شمتالو ,همساب همست الو

 + حرشلا د“

 هّبَلصام : يأ :( ؟كنم اذه ام :امهدحأل لاقف «نيلجر ٌرصبأ ةريره ابأ نأ )

 ؟كنم هتبارقو كب

 : (هلبق سلجت الو «همامأ شمت الو «همساب همست ال :لاقف :يبأ لاقف)

 وأ «قيرط ةروعو وأ ةملّظك «ةجاحل همامأ يشملا نسحي نكلو «هتلزنل ًامارتحا
 ضال ذ وجت

 4  ؟هابأ ىنكي له باب - 48

 .(ىضق رمع صفح وبأ نكل» :لاق رمع نبا نع - 1#

 + حرشلا

 ىلع ًاملع لعجُي ام» :«طيسولا» يف امك ةينُككلا : ( ؟هابأ ينكُي له باب)

 ةردصم نوكتو N مأو © «نسحلا وب :وحن «بقللاو مسالا ريغ صخّشلا

 .ةلاخ وأ لاخ وأ «ةمعوأ معوأ « تخأ وأ خأ وأ «تنب وأ نبا وأ بأ ظفلب

 رمادي نأ انهيحام نال اميل ود وأ ووا عج مععتتو

 ادم تما

 رثألا اذه فّئصملا ركذ :(ىضق رمع صفح وبأ نكل :لاق رمع نبا نع)

 . بألا ةينكت زاوج ىلع ةلالدلل رمع نبا لعف نم

1Y 
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 "6  محرلا ةلص بوجو باب - 6

 كتريشع رذنأو ] : e لاق ةريره يبأ نع - ٤

 :ىدانف هلت يبنلا ماق [ ٠٠١ :ءارعشلا]  نيبرقألا

 ! فانمدبع ينب اي ءراّنلا نم مكّسقنأ اوذقنأ ! يول نب بعك ينباي»

 ينباي «راتلا نم مكسفنأ اوذقنأ ! مشاه ينباي ؛ ءرانلا نم مكسفنأ اوذقنأ

 كّسفن يذقنأ ! دمحم تدب ةمطافاي راّذلا نم مكسفنأ اوذقنأ ! بلطملا دبع

 اهُنبأس امحر مكل ذأ ريغ ء ًائيش هللا نم كل كلمأ ال ينإف رانلا نم

 . (اهلالبب

 ك٠م ؟براقألا يف دلولاو ءاسنلا لخدي له ب ١١ ءاياصولا ك_ 55 :خ يف هوحن]

 .[؟ 146 ح «ناميإلا

 ٭ حرشلا *“

 راولا نع ًاضّرع ( ةّلص) ةملك يف ءاهلا تءاج :( محرلا ةّلص بوجو باب )
 . ماحرألا لصو اهلصأ ذإ ؛ةفوذحما

 ءراهصألاو بّسّنلا يوذ نم نيبرقألا ىلإ ناسحإلا نع ةيانك ةلصلاو
 ءاوءاسأ وأ اودغب نإ كلذكو ؛مهلاوحال ةياعرلاو مهب قفرلاو مهيلع فطعتلاو
 نم مهنيبو هّنيب ام لصو دق مهيلإ ناسحإلاب هّناكف «هلك كلذ دض محرلا عطقو

0 

 .(حتف) . 00

 . نآرقلاب لمعلا ىلإ هع ر يبنلا ةعرانسم ىلع لدتا ( ىدانف هِيَ بع يبنلا ماق )
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 اوذقنأ !فانمدبع ينب اي «راثلا نم مكّسُفنأ اوذقنأ !يَوُل نب بعك ينباي )

 E يتباپ ءرانلآ نس مكلسفتا اوذقنأ !مشاه يباب هرانلا نه كيبل

 يئإف راثلا نم كسفن يذقنأ ! دمحم تنب ةمطافاي «راثلا نم مكسفنأ اوذقنأ

 نرخ لعوب ئراقألا ف اا لوغو ىلع لدو ا نم فا

 راذنإ نوكيل «نيندألا هتريشع لبق شيرق نم لئابقلل هؤادنو ءًاضيأ عورفلا
 «عبطلاب عقي ةريشعلا راذنإ نألو «هبراقأ يف اهلك شيرق لوخدلو «هتريشع

 .(5857/5) (حتف» .ىلوألا قيرطب نوكي مهريغ راذنإو

 امك «ةيلهاجلاو مالسإلا يف ءابآلا ىلإ باستنالا زاوج ىلع ثيدحلا لدو
 تسلا ا 9و هناك دقو عيدعملا »نت كرات علا هلي

 . ( ةيلهاجلاو مالسإلا يف هئابآ ىلإ

 کاخ را اراب تيدا فام اد ایل ابحر مكل ہاری

 . ( 19/9/99 ٠ ةحيحصلا» ؛4مالسلاب ولو

 «ةلصلا ىلع ةوادنلا نوقلطُي مهو ءاهتلصب اهودن يأ» : «ةياهنلا» يف لاق

 E كاطوسلا ةرفاط

 عمتجا نم لكو «ىلعأ جو وه هعمجي ناك نم لجرلل برقألا نأ هيفو
 . هيلإ برقأ ناك كلذ نود دج يف هعم

 ىلإ تّدعت مهيلع تماق اذإ ةّجحلا نأ ؛ًالوأ نيبرقألا راذنإب رمألا يف ٌرسلاو

 .ًاضيأ ( 507/8) «حتفلا » رظناو . مهريغ

 . هيستلا ىلع لاكتالا مدعو اصلا لمعلا ىلإ ةوغد تيدا يقو : تلق

 «فنصملا بيوبت كلذ ىلإ ريشي امك «محرلا ةلص بوجوو ؛هبرخافتلا وأ
 للا محو
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 ۲١  محرلا ةلص باب "5

 يف هلت يبثلل ضرع ًايبارعأ نأ ءيراصنألا بويا يبأ نع 4/۳

 : لاق «راتلا نم يندعابيو ةّنجا نم ينبرقي ام ينربخأ : لاقف «هريسم

 لصتو « ةاكزلا يتؤتو ,ةالّسملا ميقتو ءاعيش هب كرشت الو هّللا دبعت»
 1 .(محرلا

 ]1۲ ح ,ناميإلا ك١ : م .ةاكزلا بوجو ب ١ «ةاكرلا ك- ٤ :خ]

 * حرشلا

 يذلا يودبلا وه يبارعألا :(هريسم يف هب يِبْنلل ضرع ًايبارععأ نأ )
 .(يوون» .ةيدابلا نكسي

 ملسملا بلط هيف : (راتلا نم يندعابيو ةنجلا نم ينبرقي ام ينربخأ :لاقف )

 ىلع ارداق نکی مل اذإ ليف لاوس اده رانا نم و دغا و ا قماهيرقيا

 . ةلصفم ةلعسأ حرط

 هّللا هّبحي ام لكل ٌمماج مسا :ةدابعلا :(ًائيش هب كرشت الو هللا دعت :لاق)

 نأل ,كرشلا مدعب كلذ دّيقو «ةرهاظلاو ةنطابلا لامعألاو لاوقألا نم ؛هاضريو

 يف امك كلذ يف سانلا عقي ام رثكأ امو «كرشلا هعماجي نأ يغبني ال ناميإلا

 ١[. .5:فسوي] 4 توك رشم مهو الإ هّللاب مُهَرْثَكَأ نمؤي امو :  ىلاعت هلوق

 (حتفلا» يف ءاج :(محّرلا لصتو ءةاكزلا يتؤتو «ةالّصلا ميقتو )

 .ةصاخو ةّماع لصوت يتلا محرلا : يبطرقلا لاق» :( ) ٠٠١/4۱۸

 فاصنإلاو لدعلاو حصانتلاو دداوتلاب ا بجو نيدلا محر ةماعلاف
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 . ةبحتسملاو ةبجاولا قوقحلاب مايقلاو

 نع لفاغتلاو مهلاوحأ دقفتو بيرقلا ىلع ةقفنلا ديزتف ةصاخلا محرلا امأو

 :مهتالز

 عفدبو «ةجاحلا ىلع نوعلابو «لاملاب محرلا ةلص نوكت : ةرمج يبأ نبا لاقو

 .ءاعدلابو هجولا ةقالطبو «ررضلا

 بسحب رشلا نم نكمأ ام عفدو «ريخلا نم نكمأ ام لاصيإ عماجلا ىنعملاو
 . «ةماقتسا لهأ محرلا لهأ ناك اذإ رمتسي امنإاذهو ؛ةقاطلا

 بسح ىلع رسي ام «كمحر يوذ كبراقأ ىلإ نسجت » : يوونلا لاقو
 .(كلذ ريغ وأ ةرايز وأ مالس وأ قافنإ نم ؛مهلاحو كلاح

 يه هللا يف مهتعطاقمف ؛ًاراَجف ذوأ ًاراَقُك اوناك نإف» : ةرمج يبأ نبا لاق

 بيسب كلذ نأ اورصأ اذإ مهمالعإ مث «مهظعو يف دهجلا لذب طرشب «مهتلص

 ذاع روح مول عدنا ماسلا رع سلا وتل ع ىلع

 يف يناليجلا هلقنو )4١18/١١( (حتف» .(ىلثملا قيرطلا ىلإ اودوعني

 . («لضفلا »

O۹ / "5لاق هی ع هللا لوسر نا «ةريره يبأ نع -  : 

 !هم :لاقف .محرلا تماق هنم غرف اًملف :قلخلا لجو رع هللا قّلخ»

 .ةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماقم اذه : تلاق

 ىلب :تلاق ؟كعطق نم عطقأو كّدصو نم لصأ نأ نيضرت الأ :لاق
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 .«كل كلذف : لاق ! براي

 اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لهف !» متئش نإ اوؤرقا :ةريره وبأ لاق مث

 ولو

 ح «بادآلاو ةلصلاوربلا ك- 15 : م . هی اع دمحم ةروس- 47 ريسفتلا ك- 16 :خ]

11 

 *# حرشلا د

 .(حتف» .هّمّنأو هاضق :يأ : (هنم ٌعَرف ملف «قلخلا لجو رع هللا قَلَخ )

 فقولل ءاه فلألا لدباف «ماهفتسالل اذام :يأ :( !هَّم :لاقف ءمحّرلا تماق )

 . نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا وهو «تككسلاو

 لدو . كب ريجتسملاو مصتعملا : ( ةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماقم اذه : تلاق )

 ا E E EEE E اك اخ ذو

 . ةعيطقلا نم ىلاعت هّللاب ريجتست اهّنأو ءبضغتو

 ميلكت هيف :( ؟كَعْطَف نم عطقأو «كّلصو نم لصأ نأ نيضرت الآ :لاق )

 .محُرلا ةلص لضف نايبو ةقيقحلا ىلع محّرلا ىلاعت هللا

 متغش نإ اوؤرقا : ةريره وبأ لاق مث . كل كلذف : لاق !براي ىلب :تلاق)

 اوعّطقتو ضرألا يف اودسفت نأمتيلوت نإمتيّسَع يسعلهف»

 ةفيرشلا ثيداحألا طبر يف حلاصلا فلسلا يده نايب هيف :( # مكماحرأ

 . ةعيركلا تايآلاب

 ا للا

 ضارعإلا ىنعمب : ليقو «مكحلا متيلو نإ : ىنعملاو «ةيالولا

1۷ 



 لوألاو «هركذ ام مكنم عقي نأ قحلا لوبَق نع متضرعأ نإ مكلعل : ىنعملاو

 .(رهشأ

 داهجلا نع : يأ) 4 متيلوت نإ متيسع لهف)» : ( هريسفت ١ يف ريثك نبا لاق

 ىلإ اودوعت :يأ 4 مكماحرأ اوعطقتو ضرألا يف اودسفت نأ 9 هنع متلكنو
 . ىهتنا .«ماحرألا نوعّطقّتو ءامدلا نوكفست ؛ءالهجلا ةيلهاجلا نم هيف متنك ام

 ىلإ ةَّبْيَغلا نم تافتلا # متيلوت نإ متيسع لهف ل :ىلاعت هلوق يفو
 ليجستو «عيرقتلا ديدشتو خيبوتلا ديكأتل ءاج هنأ انه هيف رسلاو «باطخلا

 .شيورد نيدلا ىيحم ذاتسألل ( نآرقلا بارعإ) او ةهفاشم مهيلع كلذ

 حام بتاعت اك ااف 041 رآ همم ةروسرظنا تلق
 تافتلالا اذهف ءبطاخملل اهيف رئامضلاف 4 مكيلوت نإ متيسع لهف إ ةيآلا
 هيلا والا

 ۲۷  محرلا ةلص لضف باب 2 ۲

 :لاق ةريره نبا نع ۷

 مهُلصأ ةبارق يل نإ! هللا لوسر اي : لاقف هي يتلا لجر ىتأ»

 ,مهنع مّلحأو يلع نولهجيو ؛يلإ نوئيسيو مهيلإ نسحأو .نوعطقيو

 : لاق

 ٌريهظ هللا نم كعم لازي الو ءّلملا مهفست امّنأك لوقت امك ناك نئل»
 .(كلذ ىلع تمد ام مهيلع

 .[۲۲ ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :م]
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 قز

 ی9 ے9 نع

 ے٣ وردو جو ےک

 *ب حرشلا

 «نوعطقيو مهّلِصَأ ةبارق يل نإ !هّللا لوسر اي : لاقف هلي ٤ يبنلا لجر ىتأ)

 لهجلاو «نوئيسُي : نولهجي :( يلع نولهجيو «يلإ نوئيسيو مهيلإ نسحأو

 رومألا يف تبشتلاو لّقعتلاو ةانألا_رسكلاب  ملحلا نم :( مهنع ملحأو )

 .«طيحملا» و «ةياهنلا» رظناو ءالقعلا راعش نم كلذو

 نالا ىف لاق للا مف اتناك لوقت امك ناك نعت :لانقز

 ءاودلاو. [ريعشلاو ةطعتلا”قوقدم نم دختُي ماعط] قيوسلا تفقس فرصتي

 دخؤي ءاوذ لک و [نوجعم ريغ يآ ] 00 هتذخأ اذإ_رسكلاب  اهوحنو

 ا نيسلا حتفب ۔ فوفس وهف نوجعم ريغ

ls ES 

 مارح مهايِإ كءاطع نأ ينعي هنوّقتسي ًافوفّس مهل ةّلملا لعجبت اإ :دارأ

 . «راونألا راحب عمجم » .مهنوطب يف رانو مهيلع

 مهقحلي امل هيبشت وهو ءّراحلا دامرلا مهمعطت امّنأك :هانعمو » : يوونلا لاق

 لب ءنسحلا اذه ىلع ءىش الو «ملألا نم ٌراحلا دامرلا لكآ قحلي امب «ملألا نم

 .هيلع ىذألا مهلاخدإو هتعيطق ىف ميظعلا ملألا مهلاني

 ةرثكل ؛مهسفنأ يف مهرّمحتو مهيزخُت مهيلإ ناسحإلاب كنأ هانعم :ليقو

 .(مهلعف حيبقو كناسحإ

 رصانلا :ريهظلا : ( كلذ ىلع تمد ام مهيلع ٌريهظ هللا نم كعم لازي الو)
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 اذه لأس دقو «براقألا عم هكولس ميوقت نع ملاعلا لاؤس ثيدحلا يفو

 !رييغتلا

 ةلباقم مدعو «ىذألا ىلع ربصلاو «نسحأ يه يتلاب عفدلا لضف هيفو

 رجألا راخدا ناو «ىلاعت هللا نم ةنوعملاو رصنلا بلط هيفو .اهلثمب ةءاسإلا

 ىلاعت هّللاو ءايندلا يف قحلا ليصحت نم ريخرومألا ضعب يف ربصلاو لمحتلاب

 .ملعأ

YAلوقي هع هللا لوسر عمس هنأ ءفوع نب نمحرلادبع نع د هم : 

 نم اهل تققتشاو «محرلا تقلخ انأو «نمحرلا انأ : لجو رع هللا لاق»

 .«هتتب اهعطق نمو ,هتلصو اهلصو نمف «يمسا

 يف ءاجام ب 5 ؛ةلصلاو ربلا ك ٠١ :ت .محرلا ةلص يف ب٠٤ «ةاكزلا ۹ :د]

 .[ محرلا ةعيطق

 *ب حرشلا ي

 رع هللا لاق :لوقي هيت هللا لوسر عمس هنأ ءفوع نب نمحرلادبع نع)

 ىلع لدي :( يمسا نم اهل تققَتشاو ءمحرلا تقلخ انأو يج ااا »لجو

 .اهتلص لضفو محرلا ةلزنم ومس

 . ( ةيفيقوت ءامسألا نأ ىلع هب لدتسا» : (حتفلا ) يفو

 . (ميحرلاو نمحرلا : يأ : يمسا نم » :(لضفلا» يف



 .هباوث تيفوو هقح تيعار ؛اهقوقح ىعار نم :(هتلصو اهلصو نمف)

 .(ضيف»

1 05 
328 2 

otيف ورّمع نب هّللادبع ىلع تلخد : لاق سّبتعلا يبأ نع -  

 : لاقف - فئاطلاب هل ًاضرأ ينعي - طهولا

 نم« «نمحرلا نم ةتجش محلا: : لاقف هعبصإ هلم ب يبنلا اهل فطع

 .«ةمايقلا موي قلذ َقَّلَط ناسل اهل « ,هعطقي اهعطقي نمو «هلصي اهلصي

 . [نيملسملا ةمحر يف ءاج ام ب ١5 ؛ةلّصلاوربلا ك- ٠١ :ت]

 *٭ حرشلا د*

 : ى فئاطلاب هل ًاضرأ ينعي  طُمَولا يف ورمع نب هّللادبع ىلع تّلخد )

e 

 0 رس
 ةلخادتم ةكبتشم ةبارق : ميجلا نوكسو نيشلل ثالثلا تاكرحلاب :ةنجشلا

 . « ضيف .٠ قورعلا كابتشاك

 ةمحر نم عطقنم اهل عطاقلاف ءاهب ةكبتشم ةمحرلا راثآ نم اهنأ» : ىنعملاو

 .«حتف» . (هّللا

 . « ةياهنلا » . طلا عيرس لوقلا يضام : (ّقْلَط ناسل اهل )
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 . غيلب حيصف :قلُّط قلد : ( ةياهنلا» يفو ؛حصف اذإ :هلاسل فو «هدح :ءيش لك أذ :(ةمايقلا موب قل )

 :لاق هلع ىبنلا نأ اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع - ٠

 .هَّللا هعطق اهعطق نمو «هّللا هلصو اهلصو نم «هّللا نم ةنجش محرلا»

 ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- 4 :م .هَّللا هلصو لصو نم ب- ١؟ «بدألا ك- 78 :خ]

 | .[١ا/

 »ب حرشلا د

 هلصو ينلصو نم :لوقت «شرعلاب ٌةَمَْلَعُم محرلا) :(؟55ه) ملسم دنع ظفل

 ۲۸ - رمعلا ىف ديزت محرلا ةلص باب - 3

 : لاق هلع هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع 2-01

 .«همحر لصّيلف «هرثأ يف هل أسمي نأو «هقزر يف هل طّسبي نأ بحأ نم»

 ربلاك 65 :م .محرلا ةلصب قزرلا يف هل طسب نم ب ١؟ «بدالا ك- /8:خ]

 17١[. :ح «بادآلاو ةلصلاو

 *ب حرشلا دب

 ثلا ةيقو: هل رکيو عسوي هلا طبي +6 ةقزر.ىف هل ظسبي نأ ةيحا نم)

 . قزرلا بابسأ يف يشملا ىلع

VY 



 . (ضيف» .ةكيسنلا هنمو رح وي :يأ :(ًاسني نأو)

 هيلكس ثا نت هلئأو:«رمعلا عيشي هلال ءارثأ يمس ع هرمع ةيقب ؟ ( هرثأ قف هلو

 .رثأ ضرألا يف همدقل ىقبي الف ؛ةكرح هل ىقبي ال تام نم نإف «ضرألا يف

 . ( حتف»

 .(رمعلا يف ةدايزلا هب ينعي ١ :يذمرتلا لاق

 هتمكحب لعج هللا نأ :يأ «هرهاظ ىلع ثيدح اف : قيلعتلا يف انخيش لاق

 امك راوجلا نسحو قلخلا نسح كلذكو ءرمعلا لوطن ًايعرش اببس محرلا ةلص
 د لا تيما

 أل «هب عوطقم رّمُعلا نأ ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه ام كلذ يفاني الو

TL NRTامين فرامل ار  E EEE E 

 بابسألاب ناتطونم ةواقشلاو ةداعسلا نأ هب عوطقملا نمف تيبس قف

 لهأ نم ناك نمف «هل قلُخ امل ٌرَّسيم لكف اولمعاو : هلت لاق امك ًاعرش

 ا راقشلا نها وماناك و لقا للا اا

 .(ةواقشلا لهأ لمعل

 هرسينسف + ىتسحلاب قدصو « ىَقّناو ىطعَأ نم اّمأف » : ا وع أرق مث

 هرسينسُف «» ىتسحلاب بذكو « ىتغتساو لخب نم اَّمَأَو « ىرْسِيْلل

 ديزي ناميإلا نأ امكف .( ۲٦٤۷ ) ملسم هجرخأ ع٠ ه ه :ليللا] 4 ىرَسعْلل

 يف بعُك ام يفاني ال كلذ ّنأو ؛ةيصعملا هناصقنو ةعاطلا هتدايزو «صقنيو

 0 ل
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 ىف ااو فريشك تالاكشإ لح ىف دج یه افاده زاغ

 باتكلا يف يتايس امك رمعلا لوطب ءاعدلا ةفوقوملا راثآلاو ؛ةعوفرملا ثيداحألا

 .((۸ ٤۷ و ه048) مقرب

 . «ضيفلا » رظناو كلذ وحنو ةرايزو مالسب ةراتو ناسحإلاب نوكت ةراتف

 : لوني هلع ها لوضر تس لا رع فا نه نتن

 .«همحر لصيلف ,هرثأ ىف هل اسدی نأو «هقزر هل طسبي نأ هرس نم »

 ةلصلاو ربلا ك :م .محرلا ةلصب قزرلا يف هل طسُب نم ب_ ١؟ «بدألا ۷۸-3 :خ]

 .[ كلام نب سنأ ثيدح نم ٠ ح «بادآلاو

 هي حرشلا

 هل ايدي فاروق يشل طب انآ رس قرم لومي هلع هللا وسر تيمي

 .قباسلا ثيدحلا رظنا : (همحر لصيلف «هرثأ يف

 اهيا عدلا يضر  ةريره يبأ ثيدح نم هريغو «يذمرتلا ننس ) يفو

 ةلص إف ؛مُكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ نم اوُمّلَعَت » :لاق هلم يِبَنلا نع
 «ةحيحصلا ) رظناو ؛«رثألا يف ٌةَاسْنم «لاملا يف ٌةارْكَم ءلْهألا يف ٌةَّبحََم محّرلا

 .(؟ا5)

 هلع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم هريغو (دنسملا» يفو

 . ةرخآلاو ايندلا ريَح نم ُهِظَح يطعأ دَقَف «قفّرلا نم ةظح ّيطعأ نم ِهَّنِإ) : لاق
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 .«رامعألا يف ناديزيو رايدلا نارمعي راوجلا نسحو قلخلا نسحو ءمحرلا ةلصو

 .(5ه9١) (ةحيحصلا ) رظناو

 ه8 هللا هلخأ دمحر انهو نم تا 4

 :لاق رمع نبا نع  هم/ 4“

 هل ءىسنأ :ظفل يفو) «هلجأ يف ءىسُن ؛همحر لّصَوو هّبر ىقتا نم
 0 .هلهأ هّبحأو هلام ىرثو 8 | هرمع يف

 *ب حرشلا دب

 فيكف « هللا هبحأ ظفل صّنلا يف سيل : ( هللا هّبحأ همحر ّلّصو نم باب)

Eردا  

 «هلهأ هّبحأو هلام ىرثو هلجأ يف ِءىَّسُن دق - يل رهظي اميف- هنأل : تل

EEEهَل لعجي هللا قب نمو : يابس هرعت ع نلاستادللا يح  

 .[؟ 251 قالطلا] 4 بسَتحي ال ْتَيَح نم هقزريو *«اجرخَم

 ءارثلا تارامأ رهظتف لصاوتلا كلذ مهنم عقي دق ةرّجفلا نف : تلف نإف

 .ةدوملاو

 اذه يف اَمأ ؛ىلاعت هللا ةبحم ىلع كلذ لدي ملو ءءازجلا مهل لّجع : تلف

 اهببس محرلا ةلصف ««همحر لّصوو هبر ىقتا نم : ظفلب رّدصُم ِهّنإف رثألا
 لك نم جرحملا مهل لعج نأ ةعاطلا هذه ةرمث نم ناكف «ىلاعت هللا ىوقت

Yo 



 وأ «ىلاعت هّللاب ًاذايع ًاجاردتسا راّجفلاو ةاصعلل معنلا ضعب طسبُت دقو

 . بيصن ةرخآلا يف مهل نوكي ال ىتح ايندلا باوث مهل لجعي

 .اهيف ىلاعت هللا ىوقت ةاعارمو لامعألا ىف صالخإلل وعدي كلذو «ماعلا

 نمل مسا :عرشلا فرع يف ةياقولا» :يواضيبلا نع ًالّقن (لضفلا ١ يف ءاج

 يربتلاب دّلخلا باذعلا نع ىّقوتلا : بتارم هلو «ةرخآلا ىف هرضي اًمع هسفن ىقي

 . (كرت وأ لعف نم مثؤي ام لك نع بتجتلاو «كرشلا نع

 هل دجي ثيدحلاو نآرقلا ىف ىوقتلا ناظم ىصقتسا نم » : بغارلا لاق

 ا و ا ف

 يف ةدايزلا هب ينعيو ريخأتلا وهو ءاسنلا نم :ًءيَسُن :( هلجأ يف َءىَسن)

 .مدقتو علا

 ىلاعت هللا ىوقت ىلإ عراس لاملا ةدايزو رُمُعلا لوط ىلع تصرح نم ايف

 ههر الا لاكش هيف رمعلا لوط دن كلذ ىلإ لوس عت ذهن ماورا هو

 . ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ

 .رْثَك : يأ : ( هلام ىرثو )

 اذا نلف مرحي هے ار یا نزع دمع لك ااو

 .ريخ نم مهل همّدقي امب نمي الو ,مهقوقح

 ءمحرلا ةلصب رمألاو لجو رع هّللا ىوقتو صالخإلاب رّمآلا رثآلا اذه ىفو

 راق الو لعتلا يصحو لاو نمعلا ا يوكل نو
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 نس 5 برقألاف برقألا رب باب - ۲°

 : لوقي هلع هللا لوسر عمس ُهَّنَأ برک يدعم نب مادقملا نع - ./ 44

 .«برقألاف برقألاب مكيصوي مث « مکئابآب

 .[؟551 ح «نيدلاولا رب ب- ١ «بدألا ك ۲۳ :هج]

 +٭ حرشلا

 ىلاعت هللا ررک :(مكتاهمأب مكيصوي مث مكتاهّمأب مكيصوُ هللا نإ )
 . ديكأتلا ديزمل ةيصولا

 دجلاو بألاب يصوي :يأ؛(ضيف» .اولع نإو :(مكئابآب مكيصوي مث )

 يف يوانملا هلاق امل ءءابآلا قح يف رّركتي مل ام تاهّمألا ّقح ىف رّركت دقو

 عاضرلاو عضولاو لمحلا يف قاشملا ةاساقمو نهتم دخو نهبعتل» :(ضيفلا)»

 . ( ةيبرتلاو

 برقألا مدقيف تاجرد ةبارقلا ّنأل :(برقألاف برقألاب کیو مثز

 «هنود نمم ىلوألاو ةبارق رثكألا ىعاريف ؛ةتوافتم هتاجرد برقألاو «بيرقلاف

 .( ۳/۳ ) ثيدحلا رظناو

 ۳۲ - محرلا عطاق مثإ باب - 5

 : لوقي هلع هللا لوسر عمس هنأ معطُم نب ريَّبُج نع - 1/4
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 .(محر عطاق ةنجلا لخديال»

 ٠۸‹ ح«بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٠٠ :م .عطاقلا مثإ ب١١ «بدألا ك- ,8:خ]

4 

 * حرشلا *

 يوونلا لاق :(محر عطاق ةنجلا لخدي ال: لوقي هت هللا لوسر عمس )

 :نيليوأت لوا ثيدحلااذهو» و

 هملع عم «ةهبش الو ببس الب ةعيطقلا لحتسي نم ىلع هلّمَح :امهدحأ

 و ا ا ا ا

 ا لذ «نيقباسلا عم رمألا لّوأ يف اهلخديال هانعم : يناشلاو

 . ( ىلاعت هللا هديري يذلا ردقلا

“oلاف هللا لور نق یره یا نع  

 ينإ ! براي «تملظ ينإ ! براي : لوقت «نمحرلا نم ةنجش محرلا ّنِإد

 .«؟كلصو نم لصأو , كعطق نم عطقأ نأ نيضرت الأ : اهبيجيف

 ةلصلاو ربلا ك ٥ :م يف هضعبو «هّللا هلصو لصو نم ب ١ «بدألا ۷۸-9 :خ]

 1١5[. ح «بادآلاو

 ىلإ ران لغ اظ ىلإ !تراي لوقت ؛نمحرلا نم ٌةنَجَش محرلا نإ )

VA 



 ملظلا عاونأ دعت يهف ءاهيف ربخلا فذحب : ىّنِإ يّنِإ : ( يّنِإ ينإ !براي «تعطف

 .«لضف» .اهب تلموع ىتلا ةعيطقلاو

 لهف : ( ؟كّلصو نم لصأو «كَعْطَف نم عطقأ نأ نيضرت الأ :اهبيجيف )

 . ىلاعت هللا هعطقب نا ءافيوحت تيدا[ ذه نم ر تكا محنرلا عظاق ديرب

 انايغط الإ مهديزي امف مهفوخنو طل مهيف ىلاعت هللا لاق نّمم ننوكت الف

 5٠[. :ءارسإلا ] # اريبك

 هَّللا هعطقي همحّر عطق امكف «هلمع سنج نم نوكي دق ءرملا باذع نأ هيفو

 .ىلاعت هللا دنع ًارابتعاو ًارادقم محرلا ىوكشل ّنآو «هناحبس

 «لجو زع هللا عم اهمّلكتو «ةعيطقلاو ملّظلا نم محرلا ىوكش هيفو
 و ( 55/79 ) رظناو ؛مّدقت امك ؛زاجما ىلع ال ةقيقحلا ىلع اهل هناحبس هتباجإو

( £ /). 

 ةزاهإ نه ذوعتي ةريره ابأ تعمس :لاق ناعم نب ديعس نع - ۷

 + حرشلا وي

 عمج :نايبصلا : (ءاهفسلاو نايبصلا ةرامإ نم ذوعتي ةريره ابأ تعمس )

 . بابشلا نس نود ريغصلا وهو ىبص

 اذإ :هيأر نالف هفسو «ةقحلا : لصألا يف هفسلاو «هيفس عمج :( ءاهفسلاو )

 اها لاو اقا الأ افق ناک

۷۹ 



 «محرلا عطاق مثإ) بابلا ناونعب رثألا اذهل ةقالع ال نأ ءىراقلل رهظي دق
 :اذكه همامتب لصألا ىف صنلا دروأ دق هللا همحر - فتصملا نكلو

 يرش یال لاق هنأ ىقهجلا ةنسح نبا قتربخاف : ناعمس نب دیس لاق

 .«دشرلا ىصعيو «يوغملا عاطيو «ماحرألا عطقت نأ : لاق كلذ ةيآ ام

 ESSE AN EE تاير نتواولو
 . «درفملا بدألا فيعض» رخآلا

 امو ماحرألا عطقب ةلصلا قيثو ءاهفسلاو نايبصلا ةرامإ نم ذّوعتلاو : تلق

 ةلصب يلابي ال ءهمُهَف الو هركف جضني مل يذلا يبصلا نال ؛ديعبب اهنع وه

 . هيأر مقتسي مل يذلا هيفسلا اذكو «ماحرألا

 ينربخأ :لاق ديعس نب ورمع نع» )7١58(: (فنصملا حيحص)» يف

 اعر ةييدملاب هلع تلا همست ىف ةريرع ىبا عم اج تیک + لاق يدع

 يدي ىلع يتُمُأ ُةكله :لوقي قودصملا قداصلا تعمس :ةريره وبأ لاق «ناورم

 .ةمّلغ مهيلع هللا ٌةنْعَل :ناورم لاقف «شيرُق نم ةمّلغ

 تنُمكف ءتْلَعَفل نالُف ينبو نالُق ينب لوقأ نأ تعش ول :ةريره وبأ لاف

 لاق ًاثادحأ ًاناملغ مهآر اذإف ماّشلاب اوُكَلَم نيح ناورم ينب ىلإ يدج عم جرحا

 .(ملعأ تنأ :انلق ؟مهنم اوثوكُي نأ ءالؤه ىسع انل

 . اذهل ذوعت  هنع هّللا يضر  ةريره ابأ لعلف

 م  ايندلا ىف محرلا عطاق ةبوقع باب - ۷

 : هع هللا لوسر لاق :لاق ةركب يبأ نع - ۷/۸

 ام عم ءايندلا يف ةبوقعلا هبحاصل هللا لّجعُي نأ ىرحأ بنذ نم امد

A. 



 .«يغَبلاو محّرلا ةعيطَق نم ؛ ةرخآلا ىف هل رخّدي

 انثدح ب هال «ةمايقلا ك 55 : ت . يغبلا نع يهنلا يف ب ٤١ «بدألا ك- ؛.:د]

 ٤١١١[. ح «يغبلا ب۔۲۳ ,دهزلا ك ۳۷ :هج .رجح نب يلع

 ب حرشلا

 يا /ايندلا ف ةيوفعلا ويح الا لستم نا نخ اد وكنا

 .قحأو ردجأ : يأ

 «ملّظلا :يغبلا :( يغّبلاو محّرلا ةعيطق نم ؛ةرخآلا يف هل رخّدُي ام عم )

 .(ةياهنلا) . دحلا ةزواجم ىغبلا لصأو

 :ايندلا ىف ايفيوقع لجسم ارك كلا نا امك تاو نیلا

 ۳٤  ءىفاكملاب لصاولا سيل باب ۸

 نک غورو اا وغ
 همحر تعط اذإ يذلا لصاولا نكلو «ءىفاكلملاب لصاولا سيل»

 .«اهلصو
 . [ ءىفاكملاب لصاولا سيل ب ١6 «بدآلا ك ۷۸ :خ:]

 * حرشلا ب

 دمعي نمو لصاولا ةقيقح سيل :يأ سنجلا فيرعتل ماللا : (لصاولا سيل)

 )۳٣۱/٣(. (ضيف» .هلصوب

۸۱ 



 حرش »» .ةضواعم عون كاذ ذإ «هلعف لثمب هريغ يزاجملا :يأ : ( ءىفاكملاب )
 . فرصتب «ينامركلا

 .وه هلصوب تعي يذلا : ( لصاولا نكلو )

 :( 458/1١ ) (حتفلا» يف ظفاحلا لاق : ( اهلصو همحر تعطُف اذإ يذلا )

 لوهجملل ءانبلا ىلع هيناث رسكو هلوأ مضب تاياورلا ضعب يف تطبض : تعطق
 . [ تعط ] نيتحتفب اهرثكأ يفو «[ تعطق ]

 نم ًافاك نم نأ ىلع هب هّبن ؛هعطاق يذلا هبيرق لصو ينعي » : يوانملا لاق

 وع لما ويف هيف و يذلا لارا ااو يحلل طا ردع أل هلا يبخل

 هتبارق نم دحأ هعطقي مل ولف الإو «كلذ يف ةيلعلا ةبترلا ىلإ ةراشإ اذهو

 .(هعطق نم لّصو نم نود هتبتر نکل ءالصاو دع مهتلصاوم ىلع وه رمتساو

 يذلا لصاولا امّنِإو ؛هريغ يزاجملاو ءىفاكملاب همحر لصاولا سيل : ىنعملاو
 .وه لصاويف هبيرق هعطقي

 :تاجرد ثالث مهف «عطقلا توبث لصولا يفن نم مزلي ال» : ظفاحلا لاق

 : عطاقو ءىفاكمو لصاوم

 .هيلع اضفتي هتي الو |ضفتي هتي نم : لصاولاف

 . ذخأي ام ىلع ءاطعإلا ىف ديزي ال يذلا :ءىفاكملاو

 .لّضفَتَي الو هيلع لّضفَتي يذلا :عطاقلاو

 «نيبناجلا نم ةعطاقملاب عقت كلذك «نيبناجلا نيب ةلصلاب ةأفاكملا عقت امكو
 . (ملعأ هّللاو ءاعفاكم هازاج نم يمس يزوج نإف ءلصاولا وهف ذئنيح أدب نمف
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 مه - ملاظلا محرلا اذ لصي نم لضف باب - 9

 المع ينمّلع ! هللا يبن اي :لاقف يبارعأ ءاج : لاق ءاربلا نع - 11/8۹

 ١ ١ : لاق ؟ةّنجلا ينلخدي

 كفو ,ةمسنلا قتعأ «ةلأسملا تضرعأ دقل ةبطنلا ترصقأ تنك نئل»
 1 :لاق ؟ًادحاو اتسيلوأ : لاق «ةبقرلا

 ,ةبقرلا ىلع نيعت نأ ةبقرلا ُكَفو ,ةمسنلا قتعت نأ ةمسدلا قتع ؛ الد
 ش 1 .محرلا يذ ىلع ءيفلاو «بوغّرلا ةحينملاو

 ؛ كلذ قطث مل إف ؛ ركنملا نع ةناو ,فورعملاب رمأف «كلذ قطت مل نإف

 *ب حرشلا

 نعل : لاق ؟ةَّنجلا ينلخدي المع ينمّلع هللا يبن اي :لاقف يبارعأ ءاج)

 ةريصق ةبطخلاب تعج :يأ : (ةلاسملا تضرعأ دقل ةبطخلا ترصقأ تنك

 .ةلاسملا تمظعأو ةبطخلا تْلَلَق ينعي «ةضيرع ةلأسملابو

 «حور اذ قتعأ : ةمسنلا قتعا ؛حورلاو سفنلا :ةمسنلا :( ةمسنلا قتعأ)

 . اهقتعب دارفنالا دارملاو ءسانلا ديري هرب يبا مروح

 .اهقّدع يف نيعُت نأ : ( ةبقرلا كفو

 ةبقرلا كفو «ةمسنلا قتعُت نأ ةمسنلا ّقّْبع ؛ال :لاق ؟ادحاو اتسيلوأ :لاق)

EA GE Îنأ  E Ge 

 .اهّدري مث ًانامز اهفوصو اهربوب عفتنيل هاطعأ کو اندر اهني

AY 



 ر ردلا ساو ةا ده نأ ىلع لد ةا ةه توقرلا

 .عساولا وه : بيغرلاو

 .ربلاب هيلإ عوجرلاو هيلع فطعلا : يأ :( محرلا يذ ىلع ءيفلاو )

 ؛ كلذ قطت مل نف ؛ركنملا نع هنو ,فورعملاب رمأف «كلذ قطت مل نإف )
 ناک ا لك ا ی ع ی ىكن

 ثيدح وهو ءامهريغو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ ««اجن تمص نم : ثيدحلا

 .(9155) «ةحيحصلا» يف انخيش هجرخ حيحص

 ىلع كباو ؛كتيب كعسيلو «كناسل كيلع كسمأ» : هلي لاقو

 مقرب «ةحيحصلا » يف هجيرخت رظناو «يذمرتلاو دمحأ هجرخأ ؛؛ كتئيطخ

(۸۹۰). 

 همحر-_ فَّنصملا بوب فيكف ملاظلا محّرلا ركذ ثيدحلا يف سيل : تلق

 ا للا

 ء(محّرلا يذ ىلع ءيفلاو» : هلع هلوق نم اذه َدافأ فئصملا نأ يل ادب دق

 رکی نأ امإو اهتم اد روكي قا ان ا وف ءاريتسل سنت ةه للا

 E ةفاحمم DEA دقو اظ خم

 .ملعأ هّللاو ءاذه يوقي « كلذ قطن مل نإف» : كلذ بقع هَ هلوقو

 اهيلع قيلعتلاو هذيمالت نم ةماهلا ةلكسألا ىلإ ملاعلا هيبنت ثيدحلا يفو

 .كلذ همزلي ام بيوصتو

 ءاطعإو ءادحاو اتسيل وأ : يبارعألا لوق يف امك لكشُي مع لاؤسلا هيفو

 ضعب دارفأ ىلع ردقي مل نمل ليدبلا داجيإو «عماج لا لاؤسلا ىلع عماجلا باوجل ا

A 



 . «كلذ قطُت مل نإف» : هلت هلوق رركت دقف «لئاسملا

 ةحينملاو «ةبقرلا كفو ةمسنلا قتع لضفو ريخلا ىلع ةباحصلا صرح هيفو

 .ردلا ةعساولا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلزنمو «ملاظلا محرلا يذ ةلص لضف هيفو
 .ريخ نم الإ تاسللا فكر

 . ( ةياهنلا » باتك نم ثيدحلا اذه حرش مظعم ىف تدفتسا : ةظحالم

 ٠” - مث ةيلهاجلا ىف همحر لصو نم باب أسلم  8

 : هَ يبنلل لاق هنا مازح نب ميكَح نع _ ۱

 لهف «ةقدصو ةقاتعو ةلص نم ةيلهاجلا يف اهب ثّدحتأ تنك ًارومأ تيأرأ
 : هلت هللا لوسر لاق : ميكح لاق ؟رجأ اهيف يل

 .«ريخ نم فلس ام ىلع تملسأ»

 ١94 ح ؛ناميإلا ك- ١:م .ملسأ مث كرشلا يف قّدصت نم ب- ؟4 «ةاكزلا ك- ۲٤ :خ]

 .[195١وا9١هو

 *ب حرشلا *

 لهف «ةقدصو ةقاتعو ةلص نم ةيلهاجلا ىف اهب ُثَّنحتأ تنك ًارومأ تيأرأ)

 . (ةياهنلا 9 . ىلاعت هللا ىلإ اهب بّرقتأ : يأ :اهب تحت : (؟رجآ اهيف يل

 .«حتف» .مثولا هنع ىقلأ : دارأ هنأكو مثإلا : لصألا يف ثنحلاو

 :(ريخ نم فلس ام ىلع تملسأ : هل هللا لوسر لاق :ميكح لاق)

 4 فّلس دق ام الإ : یلاعت هلوق يف امك «ريخ نم كنم مدقت ام :يأ : فّلس

Ao 



 . ىضم دق ام : يأ 2[ ؟؟ :ءاسنلا ]

 «قنعلا ةحفص مدقم :ةفلاسلا» :«ثيدحلا بيرغ» يف يباطخلا لاقو

 همنا :6هلؤا ءىش لك فلاسو «نادبلا مدقتت اهنأل ةفلاس تيمسو

 .ةمألا فلسو «فلسلا :انلوق هنمو

 تملسأ ريدقتلاو «هل بتُك هّقلسأ يذلا ريخلا نأ هرهاظ» :مهضعب لاقو

 ٠ ريخ نم كل فلس ام لوبق ىلع

 رظناو .«كل وه هتلمع يذلا ريخلا نم كل مدقت ام هانعم : يبرحلا لاقو

 .(507/9) (حتفلا»

 دز دقي له شا مث كرشلا نف ريخ لمع نجف ءاملغلا فلا دقو

 ؟ال مأ هب عفتنيو كلذ باوثب

 ةلأسملا انخيش لّصفو «هعافتنا مدعب لاق نم مهنمو «هعافتناب لاق نم مهنمف

 0 وت امل د لا را ايس

 را 00 ا

 . (اهنع لجو رع هللا زواجتَي نأ الإ اهلْثمب ٌةئْيَسلاو ءفعض ةئام عبس ىلإ اهلاثمأ

 : هيفو هللا همحر  يوونلا مهنمو ءاملعلا لاوقأ ضعب قيقحتلاو جيرختلا دعب ركذو

 رفاكلا نأ : عامجإلا هيف مهضعب لّقن لب نوققحملا هيلع يذلا باوصلاو »

 O ىلع كان توما كوع Sy LE E دفا عك ا,
 هْنَأل ؛مّلسم ريغف ؛دعاوقلل نلاقي دا دم انا ول كك كلل 2

 اهتداعإ همزلي ال ِهَّنإف ؛راهظلا ةرافكك ؛اينّدلا يف راّمكلا لاعفأ ضعبب دتعي دق

A1 



 . ىهتنا . « هئزجتو ملسأ اذإ

 لاح يف ملسملل باوشلا ةباتك نم مزلي ال هلأ قحلاو :  : ظفاحلا لاق مث
 نا رد يو لا ًاناسحإو هللا نم ًالضفت همالسإ

 . لوبقلل ضّرعتي ملو «باوثلا ةباتك نّمضت اك ثيدحلاو ءًالوبقم رفكلا

 نإ باثيو لبقيف «همالسإ ىلع ًأقّلعم ريصي لوبقلا نوكي نأ لمتحيو
 نباو «يبرحلا ميهاربإ : يوونلا هب مزج امب مزج دقو «يوق اذهو ءالف ًالإو «ملسأ

 . نيرخأتملا نم رينملا نباو «يبطرقلاو «ءامدقلا نم امهريغو «لاّطب
 «هرفک لاح يف كلذ هل بكي نأ ىوعد «دعارقلل فلاحا :رينملا نبا لاق

 ناك امم هنم ردص ناك ام باوث مالسإلا يف هتانسح ىلإ فيضي هللا نأ امأو

 ابو «لمع ريغ نم ءادتبا هيلع لّضفت ول امک ؛هنم عنام الف ؛ًاريخ هتظي
 باو هل بتكي نأ زاج اذإف «رداق وهو لمعي ناك ام باوغب زجاعلا ىلع لضفت
 ولا رم ريغ هع اب ل فك نأ را ةثبلا ليغ ام

 هيلع لد امك ؛نیترم هرجأ ىتْؤُي باتكلا لهأ نم نمآ نم ناب هريغ لدتساو
 نم ءيش هعفني مل ؛لّوألا هناميإ ىلع تام ول وهو «حيحصلا ثيدحلاو نآرقلا
 هل بكي لّوألا هلمع باوث نأ ىلع لدف ءروثنم ءابه نوكي لب «حلاصلا هلمع
 . يناثلا هلمع ىلإ ًافاضم

 له :ريخلا نم هعنصي ناك امو ناعدج نبا نع ةشئاع هتلأس امل هي هلوقبو

 ىلع لدف ««نيدلا موي يتعيطخ يل رفغا بر :ًاموي لقي مل هّنإ» :لاقف ؟هعفني
 . (رفكلا يف هلمع ام هعفن ؛ملسأ نأ دعب اهلاق ول هنأ

 تولع للا رسال ىلا تاوضلا وم او ا اههنيش لالا كلف

AY 



 : (يئاسنلا ىلع هتيشاح » يف يدنسلا لاق اذهلو «كلذ ىلع ثيداحألا رفاضتل

 درت ًالإو «لّبقُت ملسأ نإ «ةفوقوم رفاكلا تانسح نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو»

 4 بارسك مهلاَمعَأ اورقك نيذلاو 8 :ىلاعت هلوق وحنف ؛اذه ىلعو

 .رفكلا ىلع تام نم ىلع لومشم ([*8:وونلا]

 الف ؛رثكأو اذه نم عسوأ هللا لضفو «هفالخ ىلع ليلد ال هنأ رهاظلاو

 ىف ؛اياطخلا نم ؛[هلبق ناك ام بجي مالسإلا] :ثيدحو «هيف داعبتسا

 . ( تانسحلا ىف ال تائيسلا

 ا ا هور يدنسلا اهركذ يتلا ةيآلا لثمو : [انخيش لئاقلا] تلق

 كيلإ يحوأ دقو : ىلاعت هلوقك ؛كرشلاب لمعلا طابحإ يف ةدراولا تايآلا

 نم ننوكقلو كُلَمْع نطيل تْكرشأ نعل كلب نم َنيذلا ىلإ

 .اكرشم تام نم ىلع ةلومحم اهلك اهنإف «[ ٠١ :رمزلا] 4 نيرساخلا

 تجيل ةد نع مكس هدتري نمو و٠ لو رع ةلوق كلذ ىلع ليلدلا نو

 باحصأ كنّلوأو ةرخآلاو ايندلا يف مهلامعأ تّطبح كتّلوأف رفاك وهو

 NE ةرقبلا ]  نودلاخ اهيف مه راثلا

 داع مث دترا مث جح اذإ ملسملا نأ يهو «ةّيهقف ةلاسم كلذ ىلع بترتيو

 مامإلا بهذموهو «هتداعإ هيلع بجي ملو ا طبحي مل ؛مالسإلا ىلإ

 دّيج مالكب هل رصتناو «مزح نبا هراتخاو «دعس نب ثيللا يلوق دحأو «يعفاشلا

 .هركذ نم ا

 الو جحلا ديعي نأ هيلع سيلف ؛مّلسأف رانلا نم هذقنتساو ىلاعت هللا هاده مث
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 .ثيللا يلوق دحأو يعفاشلا لوق وهو «ةرمعلا

 لوقب اوجتحاو «ةرمعلاو جحلا ديعي :ناميلس وبأو كلامو ةفينح وبأ لاقو

 4 نيرساخلا نم َننوُكَْلو كمع نطبحيل تكرشأ نكل إ» : ىلاعت هللا

 .اهريغ ةجح مهل ملعن ام «[ 55 :رمزلا]

 نطبحيل تكرشأ نئل :اهيف لقي مل ىلاعت هّللا نأل ؛اهيف مهل ةَّجح الو

 ربخأ اّمإو ءزوجت ال هَّللا ىلع ةدايز هذهو «كرشت نأ لبق تلمع يذلا كلمع

 اذهو «ملسأ اذإ ال «هكرش ىلع ًأضيأ تام اذإ كرشلا دعب هلمع طبحي هنأ ىلاعت

 ءيش هزججي مل ؛یٌکز وأ ماصوأ یلص وأ رّمتعا وأ كرشم جح ولو «كلش الب قح

 . بجاولا نع كلذ نم

 دترملا نأ نايب : 4 نیرساخلا نم َنَنوُكََلو » :اهيف ىلاعت هلوت نف ؛ًاضيأو

 «هل بوتكم وه لب ءالصأ همالسإ لبق لمع ام طبحي مل مالسإلا ىلإ عّجر اذإ
 ىلإ عجر اذإ دترملا نأ يف ةَمَألا نم دحأ نيب فالخ ال هّنأل ؛ةّنجلاب هيلع ىَراجُمو

 يذلا نأ حصف «نيزئافلا نيحلفملا نيحبرملا نم لب «نيرساخلا نم سيل مالسإلا

 نيرساخلا نم وه اذهو «دترم ريغ وأ ادترم هرفُك ىلع تيما وه هُلُمع طبحي
 . هتدر دعب مالسإلا عّجار وأ هرفُك دعب مّلسأ نم ال «كش الب

 كئلواف رفاك وهو تميف هئيد نع مكنم ددتري نمو ل :ىلاعت لاقو
 نإ هلمع طبحي ال هنأ نم انلوق صن حصف ؛[۲۱۷ :ةرقبلا] 4 مهّلامعأ تّطبَح
 .رفاك وهو تومي ناب الإ ترا

e 5 4 لس مس ع رلا o 2oع  

 ٍركذ نم مكنم لماع لمع عيضأ ال ينأ إ» :لوقي ىلاعت هللا اندجوو

 .[158 :نارمع لآ] 4 ىقنأوأ
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 .[۷ :ةلزلزلا] هري اريخ ةَّرَذ لاقغم لمعي نمف 8 : ىلاعت لاقو

 مالسإلا عجار اذإ هترمعو هجح نأ حصف «هصيصخت زوجي ال مومع اذهو

 ا ا

 امهالك ىنعملا ةورع نب ماشه نعو يرهزلا نع سمشلاك قيرط نم انيورو
 :- مالسلا هيلع هللا لوسرل لاق هنأ هّرَبخأ مازح نب ميكح نأ ريبزلا نب ةورع نع

 وأ ةقاتع وأ ةقدص نم ةّيلهاج لا يف اهب ثّدحتأ تنك ارومأ تيأرأ !هّللا لوسر يأ

 نم تفلسأ م ىلع تملسأ ا هللا لور لاف رجا انا هوجو ةلئص

 اريح

 ددصب نحن يذلا وهو ءانخيش هقاس يذلا يناثلا ثيدحلاوه اذهو]

 .[ هحرش

 اذإ طق ملسأ نكي مل يذلا رفاكلاو «ملسأ اذإ دترملا نأ حصف» : مزح نبا لاق

 ملسم وهو جح اذإ دترملا ناك دقو «ريخلا نم افلسأ ام ىلع املسأ دقف ؛املسأ

 «ناك امك هل وهف ؛هيلع نآلا ملسأ دقف ؛هب رمأ امك فلک امو هب رمأ ام ید دق

 دعب ملسأ نإف ؛ مهنيد ةكم ىلإ جحلا نوري نيذلا نيئباصلاك  جحي رفاكلا اّمأو

 رئاسو جحلا ضرف نم نال ؛هب ىلاعت هللا رمأ امك هدؤی مل هّنأل ؛هزجي مل ؛كلذ

 هيلع هّللادبع نب دّمحم هللا لوسر اهبرمأ امك الإ ىدؤت ال نأ اهلك عئارشلا

 لاقو «هريغ ًانيد ىلاعت هللا لبقي ال يذلا ؛هب ءاج يذلا نيدلا يف مالسلا

 عاق ااو وو وو هاذ ثا هيلع وسل ايت لمع قدا نمل هياط

 .قيفوتلا ىلاعت هّللابو ءهئزجي الف ؛سمره وأ فساروي هرمأ امك

 هعيبو ثالثلا هقالطو هناصحإ طقسي نأ هتدرب هجح طقسأ نم مزليو



 داسف رهظف ءاذهب نولوقي ال مهو «مالسإلا يف تناك يتلا هاياطعو «هعايتباو

 .« ديأتن ىلاعت هّللابو «مهلوق

 فيرا نيبو هنيب ةافانم داف ؛اذه:نييق اذإوو فرص ايش لاق

 معطف ؛رفاكلا اًمأو) :ظفلب ( 57) مقرب [ةحيحصلا يف :يأ] مدقتملا

 ملع يف قبس يذلا رفاكلا هب دارم نال ؛«ايندلا يف هلل اهب لمع ام تانسحب

 مل ؛ةرخآلا ىلإ ىضفأ اذإ ىح » :هرخآ يف هلوق ليلدب ؛ًارفاك تومي هلا هللا
 ا وش ةيسحلل نكي

 ئراخي رهف اتوم توعو ماسي هنا مثلا لع قف قيس يذلا رفاكلا اما

 ثيداحألا هتدافأ امك ؛ةرخآلا يف هرفك ةلاح اهلمع يتلا هتانسح ىلع

 E فاهم ىلا د كلاش نوح هو همت

 .«نيّدلا موي يتكيطَخ يل ٌرفغا بر :ًاموَي

 .[انخيش هقاس يذلا ثلاثلا ثيدحلا وه اذهو]

 «دنسملا» يف دمحأو ( ٠٠١/1 هنارع وبأ و )١175/1١( ملسم هجرخأ

 :تلاق ةشئاع نع

 معطيو محرلا لصُي ةيلهاجلا يف ناك ناعدج نبا !هّللا لوسر اي : تلق»

 . ((هركذف ) : لاق ؟هعفان كاذ لهف ؛نيكاسملا

 هلمع هعّفن مّلسأ اذإ رفاكلا نأ ىلع ةرهاظ ةلالد ثيدحلا يفو » :انخيش لاق

 طبحي لب «هعفني ال هّنإف ؛هرفُك ىلع تام اذإ ام فالخب ؛ةيلهاجلا يف حلاصلا

 .هرفكب

 ويميل زدت ها لبق اا دلا هيله لأ دا ىلع افا ليلو ةبفو
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 قحتسي مل «كلذك اوناك ول ذإ «لسرلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا ةرتفلا لهأ نم

 .(«حلاصلا هلمع طبح امل «باذعلا ناعدج نبا

 ١ - كرشملا محرلا يذ ةلص باب والتهدية  ۳۷

 ول ! ِهَّللا لوسراي :لاقف ءاريس ةّلح رمع ىأر :رمع نبا نع - ۷۱ / ۲

 : لاقف .كوتأ اذإ دوفوللو ةعمجلا موي اهتبسلف هذه تيرتشا

 .«هل قالخ ال نم هذه سبلي امّنِإ ! رمع ايو

 رمع ءاجف ةَّلح اهنم رمع ىلإ ىدهأف « لَلح اهنم ه٤ يبنلل يدهأ مث

 كتعمس دقو «هذه يلإ تشعب ! هللا لوسر اي : لاقف هلت هللا لوسر ىلإ

 : لاق ! تلق ام اهيف تلق

 «اهوسكتل وأ اهعيبتل كيلإ اهتيدهأ امّنِإ ءاهسبلتل كل اهدهأ مل يّنِإ)

 .كرشم هّمأ نم هل خأل رمع اهادهأف

 25 ح «ةنيزلاو سابللا ك ۳۷ :م . دجي ام نسحأ سبلي ب_ا/ «ةعمجلا ك- 1١١ :خ]

 .[4 مل ¥

 * حرشلا ×

 انه هداعأو ( كرشملا دلاولا رب باب ) تحت )١1/70( مقرب هحرش مّدقت

 . ةيدهتلاو كرشملا محّرلا يذ ةلص مكح نبيل

 ۳۸  مكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ نم اومّلعت باب - ۲

oYهللا يضر  باطخلا نب رمع عمس هنأ «معطم نب ريبج نع - ”7؟بب/  
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 :ربنملا ىلع لوقي هنع

 نيبو لجرلا نيب نوكيل هنِإ هّللاو «مكماحرأ اولص مث «مكباسنأ اومّلعت»

 نع كلذ هعزوأل ,محرلا ةلخاد نم هنيبو هنيب يذلا ملعي ولو ,ءىشلا هيخأ

 .(هكاهتنا

 *ف حرشلا

 نوفزقت اراد يا اا ن اا كيسا رفا وملعت بنات

 .ةبارقلا وهو بسن عمج : باسنألاو ءاهولصتل مكبراقأ هب

 هنمو «نيع ضرف وه ام بسنلا ملع نم ) :( بسنلا ) باتك ىف مزح نبا لاق

 رعب رو ی نأ امو كلذ ووش يتيح حس يراك ییا

 نم ةفيلخلا نأ ملعي نأو رفك يمشاه ريغ هنأ ىعدا نمف يمشاهلا هّللادبع نبا

 مرحي ام جيوزت بنتجيل ؛همرحم محر يف بسب هاقلي نم فرعي نأو «شيرق
 وأ ةقفن وأ ةلص نم هرب بجي وأ هثري نمم هب لصتي نم فرعي نأو «مهنم هيلع

 ا و نظيفا اكتبوا لطب ی ا و يدر قرات

 ايت وتلا لع لوي ةا طز كانتا نب رع عدن هار

 نم ةظعوملاو ىوتفلا ىلع فلحلا هيف : ( هّللاو «مكماحرأ اولص مث «مكباسنأ

 .ةيمهألا نايبل فالحتسا ريغ

 يف ةموصخللا وأ عازنلا :يأ :(ءيشلا هيخأ نيبو لجرلا نيب نوكيل ِهّنِإ)

 امو هب هتلص ام ملعي ول :يأ : (محّرلا ةلخاد نم هنيبو هنيب يذلا ملعي ولو )

 . هنم هتبأرق
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 .هسبحو تمرد لد هعزوأل )

 . محرلا ةّلص اهنمو «اهنايتإو عرشلا مراحم قرخ : كاهتنالا : ( هكاهتنا نع )

 ةلص اهيلع بّترعي هّنأل ؛براقألا ةفرعمو باسنآلا مّلعت ىلإ ةيجوت هيفو

 ا حفصلاو «ةدوملا رصاوأو ةّبحملا ىرع قيثوت يف ببس كلذو «محّرلا
 .ملعأ هللاو «دابعلا قوقح قارتخاوأ عرشلا مراحم كاهتنا مدعو

 :لاق هنأ «سابع نبا نع 7١ / ه4

 «تبُرق اذإ محرلاب دعب ال هّنِإف ؛مكماحرأ اولصت «مكباسنأ اوظفحا»
 .ةبيرق تناك نإو «تدعب اذإ اهب برق الو «ةديعب تناك نإو

 ناك نإ ؛ةلصب هل دهشت ءاهبحاص مامأ ةمايقلا موي هيتآ محر لكو

 .(اهعطق ناك نإ ؛ ةعيطقب هيلعو ءاهلصو

 *ب حرشلا

 ثيدح نم (هدنسم) ىف ىسلايطلا دواد وبأ هجرخأ ؛ةبسانم ثيدحلل

 لجر هاتاف «سابع نبا دنع تنك » :لاق ىبأ ىنثدح :لاق ديعس نب قاحسإ

 .لوقلا هل نالأف «ةديعب محرب هل تّمف :لاق ؟تنأ نم : هلأسف

 يف هجيرختو هرظناو «عوفرم ثيدحلاف «هرك ذف 4 هَ هللا لوسر لاق :لاقف

 .(۲۷۷) مقرب ( ةحيحصلا »

 :مدقتملا ثيدحلا يف هلوقك :(مكماحرأ اولصت «مكباسنأ اوظفحا)

 .(مكماحرأ هب نولصت ام مكباستأ نم اومّلعت »

٤ 



 . (۲۷۷) (ةحيحصلا ١ رظناو «(مكباسنأ اوفرعا» :ظفل يفو

 نا هح ا اوال ءاهوملستو اهتعاوتصحفاو مكياستا اوفرعت  نتعلاو
 لأبو ناسحإلاب مكماحرأ ةّلِص ىلع ثعبي كلذ نال وأ «ماحرألا نم لصوي

 . فّرصتب ( ٠٥۹/۱۰ ) (ضيف» .ربلا فونص نم كلذ وحنو «دولا

 . ةلّصلاو ًربلاب تبرق : يأ : ( تبرق اذإ محّرلاب دعب ال هتإف)
 .اهتبترمو اهتجرد يف :(ةديعب تناك نإو )

 . لصوت مل اذإ :( تدعب اذإ اهب برق الو )
 .اهتبترمو اهتجرد يف : (ةبيرق تناك نإو )

 ءاهلصو ناك نإ ؛ةلصب هل دهشت ءاهبحاص مامأ ةمايقلا موي هيتآ محر لكو )

 اهبحاص ماما ةمايقلا موي محّرلا ءيجم هيف :(اهعطق ناك نإ ؛ةعيطقب هيلعو
 ناك نإ مطب هيلع دهشت وأ كيلو ناك نإ ةليضب دل دت اح اج

 .اهعطق

 را لوقت وما نم جف مصرا و

 عطقآ نأ نيضرت الآ :اهبيجيف . يّنإ يّنِإ براي «تعطُ يّنِإ براي «تملظ يتإ
 .(؟ كّلصو نم لصأو «كعّطق نم

 ام ةا منكما «براقألا فلم و باستتنالا طفح ىلإ صنلا انهجوي

 ىفتنا دقف تلصوو «ةديعب محّرلا تناك نكن و ا ا نسوق نكت

 :اهنغ دعبلا

 اهنم ديعبلا برقت ةّلّصلا ذإ «ةديعبلا يهف «تعطقو ةبيرق محّرلا تناك نإو

 .اهنم بيرقلا دعبت ةعيطقلاو

۹0٥ 



 ةمايقلا موي محرلا يتأت نيح ةعيطقلا نم ريذحتلاو ةلصلا هذهب رمألا دّكاتيو

 .اهعطق ناك نإ «ةعيطقب هيلعو ءاهلصو ناك نإ ةآصب هل دهشت ءاهبحاص مامأ

 4٠. - مهسفنأ نم موقلا ىلوم باب - ۴۳

 : هنع هللا يضر  رمعل لاق هلع يبنلا نأ «عفار نب ةعاّمر نع - 80/8

 هيلع لخد هلت يبنلا باب اورضح اًملف ‹مهعمجف .«كموق يل عمجا»

 .يموق كل تعمج دق :لاقف رمع

 عمتسملا ءاجف «يحولا شيرق يف لزن دق :اولاقف ءراصنألا كلذ عمسف

 : لاقف مهرهظأ نيب ماقف « هلت يبنلا جرخف «مهل لاقي ام رظانلاو

 ءانيلاوُمو انتخأ نباو انفيلح انيف ؛ معن :اولاق (؟مكر يغ نم مكيف له»

 : هلي يبنلا لاق

 يئايلوأ نإ :نوعمست معنأو ءاّنم انيلاومو ءائم انتخأ نباو ءانم انفيلح»

 سانلا يتأي ال ءاورظناف ًالإو «كاذف كعلوأ متنك نإف ؛نوقحملا مكنم

 .«مكنع ضرعيف « لاقثألاب نوتأتو ةمايقلا موي لامعألاب

 :لاقف ىدان مث

 نإ ! ساتلا اهيأ- شيرق سوؤر ىلع اهعضي هدي عفرو-!سانلا اهيأ ايد

 هّللا هّبك  رثاوعلا : لاق هنظأ :ريهز لاق - مهب ىَعَب نم ةنامأ لهأ اشيرق

 .تارم ثالث كلذ لوقي (هيرخدمل
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 يج ے9 رج
 یت ورا ضد کھ
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 هناحبس هلوقل ٌلاثتما اذه ىفو «براقألاو ةريشعلا روماب هلع يبنلا مامتها هيف :

 » :ءارعشلا]  نيبرقألا كتريشع رذنأو ١ 4؟[.

 عمتسملا ءاجف «يحولا شيرق يف لزن دق :اولاقف ءراصنألا كلذ عمسف)

 كلذ ىضتقمب لمعلل يحولا لّزنتب مهمامتها هيف :( مهل لاقي ام رظانلاو

 :اولاق ؟مكريغ نم مكيف له :لاقف مهرهظأ نيب ماقف « هع يبنلا جرخف )

 ادهاعت اذإ :افلاحت : لاقي «دهاعملا :فيلحلا : (انتخأ نباو انُمِيِلَح انيف ؛معن

 .ةيامحلاو رصنلا يف ًادحاو امهرُمأ نوكي نأ ىلع ادقاعتو

 ةدايزب (ةياهنلا» .ّقحلا ةرصنو ريخلا ىلع الإ نوكي ال مالسإلا ىف فلحلاو

 .(ضيفلا) نم

 .همأ يهو انضعب ىلإ بستني هنآل) :(حتفلا ) يف ءاج :انتخأ نباو

 ةيلهاجلا ىف هيلع اوناك ام لاطبإ كلذ ركذ ىف ٌةمكحلا :ةرمج ىبأ نبا لاق

 لاق ىتح «تاوخألا دالوأ نع ًالضف ؛تانبلا دالوأ ىلإ تافتلالا مدع نم

 : مهلئاق

 دعابألا لاجرلا ءانبأ نهونب انتائبو انئانبأ ونب انونب

 . «براقألا نيب ةفلألا ىلع ضيرحتلا مالكلا اذهب دارأف

 رظناو ءانئريو انتبسن بسني انقيتع :يأ «ىلوم عمج :(انيلاومو)
  J(حتفلا .
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 دهاش اذه :(اتم انيلاومو ءانم انتخأ نباو ءانم انفيلَح : هع ىبثلا لاق)

 . (مهسفنأ نم موقلا ىلوم » بابلا

 احا لاو ال ىلإ هيا( وفعلا كيم يارا نإ: ةرهشسست تاو

 بنآو فاعلا ىلع تجاولا قلا نم هلال ىلاخت هللا بعتا اسنإو + ةبارتقلاب

 ناك ءاوس «حالصلاو ناميإلاب بحأ نم بحأو «ىلاعت هللا هجول نينمؤملا حلاص

 .(ينالطسقلا) محرلا ةلصل مهّمح محرلا يوذل يعارأ نكلو ءال مأ محر اذ

 نب ورمع ثيدح نم حيحصلا يف تبث امل ؛ هم هللا لوسرل يلو قتم لكف

 (لضفلا رظناو ««نينمؤملا حلاصو هللا يلو امنإ «يئايلوأب اوسيل» :صاعلا

 .(1 1/61١

 . يئايلوأ متنأف ىوقتلاب نيلحتم متنك نإ :( كاذف كعلوأ متنك نإف)

 .ةبقاع نم مكل نوكي ام اورظنا : يأ : ( اورظناف لو )

 هيف : ( مكنع ضرعيف «لاقثألاب نوتأتو ةمايقلا موي لامعألاب سانلا ىتأي ال)

 ىلإ ةوعد هيفو ءةبارقلاو بسنلا ىلع لاكتالا مدعو ةحلاصلا لامعألا ىلع ضح

 .ريخلا ىلإ سفانتلا

 : (. شيرق سوؤر ىلع اهعضي هدي عّفرو  !سانلا اهيأ ای :لاقف ىدان مث )

 .بلقلا يف ًاخوسر دادزتو رّكفلا حضتتل ةنيعملا لئاسولا مادختسا هيف

 نم ىلوأ مهف ةنامأ لهأ اوناك اذإ مهنأل : (ةنامأ لها ًاشيرق َّنِإ !ساّنلا اهيأ)
 ىلع ظافحلا ىوعد ةمامإلا ىف عازنلا ىعادو «ةمامإلا ىلع ةظفاحملاب مهريغ

 . ملعأ ىلاعت هللاو «ةنامأ لهأ مهنأ مهنئمطُي نأ دارأف ءاهّقحب مايقلاو «ةنامألا

 مهريقوت نأ دارملا نأو ؛ةمامإلل مدقتلا ىلع اودمتنا مهنأ زوجي : يعفارلا لاق
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 .« ضيف » . مهتنامأ ةوق دارملا

 وق و + لوقف ی ا و یر نايت ةايشلاد تلف

 ا ل يا

 حيحص ثيدح وهو ««شيرق نم ةمئألا» هني هلع هللا لؤسر لاف دقو «ىفخي

 )٥۲۰(. مقرب «ءاورإلا) یف انخيش هجّرخ

 :(ةياهنلا» يف ءاج :(رثاوعلا : لاق هتظأ :ريهز لاق مهب ىغب نم )

 وه :ليقو .هيف رّثعي هنأل نشخلا ثعولا ناكملا وهو «روثاع عمج :ريثاوعلا»

 اذإ ؛َرْش روثاع يف نالف عقو لاقي .داصيف هريغو دسألا اهيف عقيل رّفحُت ةرفح

 .ةكلهملا ةطُخلا وأ ةطرولل ريعتساف ؛ةكلهّم يف عقو

 يهو ةرثاع عمج وأ «دئاصلا ةلابح يهو «رثاع عمج يهف :رثاوعلا امأو

 .(نامزلا مهب رثع مهلوق نم « اهبحاصب رثعت يتلا ةثداحلا

 .فنصلا خيش خيش وه :ريهزو
 «هناهأو هّلذأ ينعي «ههجو ىلع هاقلأ وأ هعّرَص : يأ : (هيَرَحدمل هللا هب )

 يف هاقلا : يأ :هفنأ هللا مغرأو هفنأ مغر :مهلوق ىلع ًايرج نيرخنملا صخو

 . « ضيف » . ماغّرلا

 «(هيرخنمل لجو رع هللا هّبك الإ ٌدحأ تارشعلا مهيغبي الو :ةياور يف

 هللا هّبك رثاوعلا مهب ب ىغب نم) : هلوق ىنعمو . (388١)(ةحيحصلا»

 .هناهأو ىلاعت هّللا هّلْذأ كلاهملاو تارثعلا مهل بلط نم : (هيرخنمل

 كيك انلاو ةيمهالل +, تارغ تذل كلذ لوفي
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 «ةيعرش ةحلصمل كلذ نكمأ ام موقلا عمجب مامتهالا ثيدحلا يفو

 له)» : مالسلا هيلع لاق نيحف «تامولعملا حيحصتو «براقألا ىلع فرعتلاو

 ححصف ءانيلاومو انتخأ نباو انفيلح انيف ؛معن :اولاق (؟ مكريغ نم مكيف

 :تاوضلا نيو ءاطخالا

 اونوكي الأو هيف سفانتلاو ريخلا لمع ىلإ ةعراسملا ىلع براقألا ضح هيفو

 براقألاو ةريشعلا نساحم ركذو «ةبارقلاو بسنلا ىلع لاكتالا مدع هيفو

 ةنامأ لهأ مهنأو شيرقب ةاصولا هيفو «ةيعرش ةحلصم كلذ يف ناك نإ ساتلل

 يف اوعزاني نأ وأ «كلاهملاو تارثعلا مهل بلطت نأ وأ «مهئاذيإ نم ريذحتلاو

 . ةمامإلا

 ةرخآلاب مهريكذتو مهداشرإو مههيجوتو هبراقأ ملاعلاو يبرملا ةعباتم هيفو

 .ةحلاصلا لامعألاو

 ٤١ - ةدحاو وأ نيتيراج لاع نم باب ا

 :لوفي هلع هللا ل وسر تعمم: لاق رماع وب ةبقع نعد

 هل نك ؛هتدج نم نهاسكو «نهیلع ربصو «تانب ثالث هل ناك نم»

 .«رانلا نم ًاباجح

 .( 354 ح «تانبلل ناسحالاو نيدلاولا رب ب۳ «بدألا كد ۳۳ :ەج]



 ف حرشلا *

 يفو ةدحاولا ركذ صوصنلا يف سيل :(ةدحاو وأ نيتيراج لاع نم باب )

 . (اثالث وأ نيتيراج لاع نم ) ( درفملا بدألا» خسن ضعب

 فعضلا نم نهيف امل ؛تانبلا قح ديكأت هيف : ( تائب ثالث هل ناك نم )

 ةلازجو ةوقلا نم مهيف امل ؛روكذلا فالخب نهسفنأ حلاصمب مايقلا نع ابلاغ

 هلقنو (حتف» .لاوحألا رثكأ يف اهيلإ جاتحم ا رومألا يف فرصتلا ناكمإو يأرلا

 . ( لضفلا » ىف ىناليجلا

 يفو .هانغ نم :يأ :هتدج نم :(هتدج نم نهاسكو نهيلع ربصو )

 نم نهاسكو نهاقسو نهمعطأو نهيلع رّبصف» :(754) (ةحيحصلا»

 .(هتدج

 تكل هل نك ومو مو هوو لا م ف نرالا ب باج هل كو

 .اذكه ةّنجلا ىف ىعم ناك «نهيلع ماقأو هللا ىقّتاف «تاوخأ تالت وأ «تانب
 . ( ىطسولاو ةحاّبسلاب ًاموأو

 : لاق هيت يبنلا نع سابع نبا نع - 77 /

 .«ةنجلا هاتلخدأ الإ ءامهتبحص نسحيف «ناتنبا هکر دت ملسم نم امد

 *ب حرشلا

 رلسم نم ام» :(؟1/175).(ةحيحصلا » يف :( ناتنبا هكر دت ملسم نم ام )

 . ( ناتنبا هل كردت
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 هل كردت» )591١/5(: «هجام نبا ننس حرش » يف يدنسلا مامإلا لاق

 دعب بألا نع لفغت تنبلا نأل كلذب دّيق امو غلب اذإ كرد نم :ناتنبا

 مظعأ ةلماعملا نْسح نأ نيِبف «ةلماعملا ءوس ىلإ ةهاركلا يّدؤت اًمرف «غولبلا

 ا

 هلايع يف امهنوك : يأ «هل امهتبحص ةدم :يأ :(امهّتبحص نسحيف)

 .(ضيف)» .هتقفنو

 .امهيلع قافنإلاو امهيلإ ناسحإلاب همايق هلخدأ : يأ : ( ةنجلا هاتلخدأ الإ )

 ^ - YA/ oهلت هللا لوسر لاق :لاق مهثّدح هّللادبع نب رباج نع :

 تبجو دقف «نهمحریو «نهیفکیو ؛َنهيوؤي «تانب ثالث هل ناك نمد
 .«ةتبلأ ةّئجلا هل

 .«نيتنشو» : لاق ؟هّللا لوسراي «نيتنثو : موقلا ضعب نم لجر لاقف

 * حرشلا

 نهطوحيو هلزنم يف هيلإ نهمضي :يأ : (نهيوؤي «تانب ثالث هل ناك نم )

 . ةياعرلاب

 ماعطو سابل نم نهمزلي امم ا نييك نھ رت ونیو

 .هنم دب ال اًممو بارشو

 . ديكأتلاو مزج لاو عطقلا ىنعمن :( ةّتبلأ ةّئجلا هل تبجو دقف)

 ءانعلا نم اهقحلي ام ىلع ربصلاو «رثكأ وأ نيتنب ةلاعإ لضف ثيدحلا ىفو



 تانبلاب ىلتبُي نمل ةاساوملا هيفو «كلذ وحنو جالعلاو ةقفنلاو ةوسكلاو ةعباتملاو

 .روكذلا نود

 هيف : (نيتدثو :لاق ؟ِهّللا لوسراي «نيعنثو :موقلا ضعب نم لجر لاقف)
 .لامعألا باوث نم نكمي ام ةفرعم ىلع مهصرح هيفو «ملاعلا نم لاصفتسالا ٠

 ٥ ثالث لاع نم باب ۔ أخوات  ٤۲

 : لاق هلع هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع - 48

 لخد آلإ نهيلإ نسحيف تاوخأ ثالث وأ «تانب ثالث دحأل نوكي ال»
 .(ةئجلا

 ب ١ «ةلصلاو ربلا ك- ۲١ :ت .ًاميتي لاع نم لضف ب_ ١١١ «بدألا ك- ٠٤:د ]
 . [تاوخألاو تانبلا ىلع ةقفنلا يف ءاج ام

 دب حرشلا

 . ىبر نم يأ :( لاع نم باب )

 .كشلل ال عيونتلل :وأ :(تاوَّخأ ثالث وأ «تانب ثالث دحأل نوكي ال)
 .(ةفحن )

 لكاملاو ةيبرعلا يف ٌنهِيلِإ نسحب : يأ : ( ةّنجلا لخد الإ نهيلإ نسحيف )
 . كلذ وحنو جالعلاو ةوسكلاو برشللاو

 .نهيلإ ناسحإلاو تاوخألاو تانبلا ةلاعإ لضف ثيدحلا نيبيو

 مظنعت انه نمف «بألا تام اذإ الإ خألا لايع يف نوكت ال تاوخألاو
 هَّللا دنع هتلزنم ومست امك «مزلي ام لّذبو ةيبرتلا ناسحإ يف خألا ةيلوؤسم
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 ٠ .(88/50) (لذب» يف ءاج ام رظناو .هژادأ يغبني ام ىدا اذإ ىلاعت

 47  ةدودرملا هتنبا لاع نم لضف باب - "5

 ٠ - لوقي هني هّللا لوسر عمس هنأ برک يدعم نب مادقملا نع :

 ,ةقدص كل وهف كدّلو تمعطأ امو ؛ةقدص كل وهف كسفن تمعطأ ام»

 .(ةقدص كل وهف كّمداخ تمعطأ امو ,ةقدص كل وهف كجوز تمعطأ امو

 *ب حرشلا د“

 دقو اهمأو اهيبأ ىلإ تدر يتلا : يأ : ( ةدودرملا هتنبا لاع نم لضف باب)

 .«لضف» .ًالثم اهقّلط وأ اهجوز اهنع تام

 ءةقدص كل وهف كدّلو تمعطأ امو «ةقدص كل وهف كسفن تمعطأ ام)

 نإ :( ةقدص كل وهف كّمداخ تمعطأ امو ؛ةقدص كل وهف كجوز تمعطأ امو

 هلل كلم كلذ ىف تبسفحا

 «ةبرقلا دصقب لصحي امنإ قافنإلا يف رجألا نأ هقوطنم دافأ » : يبطرقلا لاق
 نجؤي ال ةبرقلا دصقي مل نم نأ هموهفم دافآو «ةحابم وأ ةبجاو تناك ءاوس

 .(ضيف» .( ةبجاولا ةقفنلا نم هتمذ ربت نكل

 نامت تاعا رو افلا لايعألا باتا ىلع تا بدلا ىفو

 .لامعألا ريقحت مدعو «ماعطإلاو قافنإلا لضف نايبو

 ءركُذ ام ىلع ةقفنلا لابو ؛لاملا ليصحت يف قاشملا لمحت ىلإ ٌةوعد هيفو

 :كلذل هللا همر فتضملا بوب امك اهوحتو ةذوذرملا ةنبآلا ةلاغإ لئضف هيفو



 تنبلا ركذب ٌميرصت فدصملا هدروأ يذلا ثيدحلا يف سيل )١(: ةدئاف

 1 ! كلذ هللا همحر  فّئصملا بوب فيكف ؛ةدودرملا

  انخيش نأ ريغ «رمألا اذه يف ًاحيرص اصن كلذ يف فنصملا ركذ دقل

 نإ مث ««درفملا بدألا فيعض)» رخآلا مسقلا يف هّلعج  ىلاعت هللا هظفح

 كلذ لكو «همداخو هجوزو هدلوو هسفن صخشلا ماعطإ لضف َنّيب دق ثيدحلا
 هّللاو ,مداخلا نم ىلوأ يهو دلولا هرم ا بيوع رونا ا ةقدف
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 لاع نم لضف نيباب لبق هللا همحر- فنصملاركذ دقل :(؟) ةدئاف

 يفوتسي نأ دارأف «نهّءابآ ندقف تاوخأ ثالث لاع نم مث ثالث وأ نيتيراج

 وأ اهجؤز اهنع تام يتلا ةدودرملا ةنبالا ىوس قبي ملف «تانبلا ةلاعإ نع مالكلا

 .ملعأ هللاو ءكلذ وحنو اهقّلط

 ٤٠١  ةئّبجم ةلخبم دلولا باب "0

 هللا يضر ركب وبأ لاق : تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع - 0١“

 :اموي  هنغ

 عجر جرخ املف ءرمع نم يلإ بحأ لجر ضرألا هجو ىلع ام !هللاو»

 .«طولا دلولاو «يلع زعأ :لاقف «هل تلقف ؟ةّينب يأ تفلح فيك :لاقف

 * حرشلا *

 هج يللا هود وع عسل ناوملا اذه متم لعبت ةلزلا انو

۲۹۵۷ ) (هجام نبا ننس حیحص » .(ةنّيجم ٌةلخبم دلولا نإ
 ). 
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 لسور فيا ةانمهل ا نكتب نا هلم ترو: ىلع ام

 «هلجأل نانبجيو لاملاب نالخبيف . كلذ ىلإ امهوعديو نبجلاو لخبلا ىلع هيوبأ

 . ( ةياهنلا ١ رظناو

 هّللاب مسقلاب ةردابملا هيف : (!هللاو : e هنع هللا يضر ركبوبأ لاق )

 . ماه رمأ ىلع ًاديكأت ىلاعت

 الإ فلحي نأ هركي هللا نإف ءاوقدصاو اوربو هّللاب اوفلحا » :ثيدحلا يفو

 )١١15(. مقرب (ةحيحصلا ) يف امك هريغل حيحص «( هب

 ىدل ناسنإ بحأ ركذ هيف : (رمع نم يلإ بَحأ لجر ضرألا هجو ىلع ام )
 ر نصح ذيع رئت ةةالينب دئاوف كلذ يفو او نع اا

 .ةلاصلا لامعألا ىلإ قباستلاو سفانتلا باب حّبفو «هك ولسو هقّلُخو هلمع نم

 وأ لوقلا ةعجارم هيف :(؟ةينب يأ تفلح فيك :لاقف عجر جرخ املف)
 . لعف وأ لوق نم َردب امم دّكاتلاو ؛لعفلا

 . هيلع مّسسقأو هلاق اب هتربخأ :يأ :(هل تلقف)

 .بلقلاب قصلأ :يأ :(طَوْلأ دلولاو «يلعّرعأ)

 ؛بابلا ناونع ىلع ةحارص لدي ام اهركذ يتلا صوصنلا يف سيل :ةدئاف

 ؟ناونعلا اذهب فدصملا اهاور يتلا صوصنلا ةقالع امف

 نم زعأ وهو «ثيدحلا يف امك ايندلا نم هيبأ ةناحير دلولا ناك اّمَل :لوقأ

 ریا كلذ ناك هع ا يضر رک نيازلا یا هدافي قمل رفات

 د ا ال نكلو «ةمحرلاو قفرلاو ةيانعلاو ةيبرتلا يف عفانملا نم
 قلع ننال نينا ريق ا ٍصخش نم هتبسن توافتت ؛يرشب



 . ملعأ ىلاعت هّللاو «مهمعز يف مهئانبأ ةحلصم ىلع اصرح نيجلاو لخبلا

 لرلای نبا اها تنك لای یا یا 08
 اورظنا : لاقف ‹قارعلا لهأ نم :لاقف ؟تنأ نمم : لاقف ؟ةضوعبلا مد نع

 ىبتلا تعمس « هلت ىبثلا نبا اولتق دقو ةضوعبلا مد نع ينلأسي ءاذه ىلإ

 : لوقي هل

 . (ايندلا نم ىناحير امه»

 .[ةباحصلا لئاضف يف :خ ]

 دب حرشلا وب

 و رماح :يأ : (رمع نبا ًادهاش تنك ١)

 :فّرصتب ( 477/٠١ ) «حتفلا ١ يف ءاج : ( ةضوعبلا مد نع ّلجر ُهَلأس ذإ)

 لتقي مرح ا نع هلأس» : (حيحصلا ١) يف امك بابذلا ظفلب «بقانملا» يف )

 .اعم امهنع لاس هّلعلف : ىنامركلا لاق «( بابذلا

 «هنم ههبش برقل ضوعبلا ىلع بابذلا يوارلا قلطأوأ :[ ظفاحلا يأ ] تلق

 . دئاز ىنعم ضوعبلا يف ناك نإو

O ESانا كلل هتك  

 ناكملاو دالبلا نع لاؤسلا هيف : ( قارعلا لهأ نم :لاقف ؟تنأ نّمم :لاقف)

 ا

 يبنلا نبا اولّمق دقو ؛:ةضوعبلا مد نع ينلأسي اذه ىلإ اورظنا :لاقف)



 ىلع قارعلا لهأ صرح نم ًابّجعتم اذه رمع نبا دروأ» :ظفاحلا لاق : ( هل
 . ليلجلا ءيشلا يف مهطيرفتو ريسيلا ءيشلا نع لاؤسلا

 نم ءرملا ىلع دكو وه ام ميدقت بجي هنأ ثيدحلا نم ذخؤي : لاطب نبا لاق

 . (هنید

 هللا يضر «نيسحلاو نسحلا :يأ :(امه :لوقي هيب يبنلا تعمس)

 .(ياتناحير » :( ماله ) ( فّئصملا حيحص » يف : (ايندلا نم يناحير )

 «ةينثتلاب رثكألل اذك «ياتناحير» :(99/1) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 : لاق هنع هَّللا يضر سنأ نع ( ۱۳١١۳ ) مقرب « فصلا حيحص» يفو

 .(هّمشو هلّبقف ميهاربإ هي هللا لوسر ذخأو

 قزرلابو «ةحارلاو قزّرلاو ةمحرلا ىلع قلطُي :ناحيرلا» : « ةياهنلا» يف لاق

 ارام

 ناحيرلاب دارملا : لاقو ءلّبَقُيو مشي دلولا نال كلذب امههّبش» : ظفاحلا لاق

 .نيتلا نبا هلاق قزرلا انه

 نأ زوجيو «هينقزر يذلا هللا قزر نم امه :يأ :(قئافلا») بحاص لاقو

 . مومشملا ناحيرلاب ديري

 Dy ةومشب دالوألا نآل ني قايضو هللا قفراكا احن ايدينا قتفلاو

 ءاقزر هتيمست عم ضراعت الو «يسفن هيلإ نئمطت يذلا وه ريخألا لوقلاو
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 .ملعأ

 هللا لْضف ركذو  امهنع هللا يضر  نيسحلاو نسحلا لثضف ثيدحلا يفو

 حيضوتلل هيبشتلا ركذ هيفو «لاملاو دلولا يف دبعلا ىلع

 امع ثحبلاو «كلذ ماقملا ىضتقا اذإ رخآ ىلإ لاؤسلا نع فارصنالا هيفو

 .رومأ نم هيلإ جاتحيو همزلي امو لئاسلا سفن يكزي

 - قتاعلا ىلع يبصلا لمح باب - ۸

 هيلع هّللا تاولص- سخا هلكت 2 يبنلا تيارا لاق ءاربلا نع - م"

 : لوقي وهو «هقتاع ىلع

 .(هّبحأف هّبحأ ينإ ! مهللا»

 لئاضف ك- 44 :م .نيسحلاو نسحلا بقانم ب۲۲ هَ ةباحصلا لئاضف ك- ٠۲ :خ]

 .[69 258 ح «ةباحصلا

 لا

 0 تملا نيب

  هنع هللا يضر  نسحلا لضف هيف :( هّبحاف هبحأ يّنِإ !مهللا :لوقي وهو )

 نم هاوس بح وأ هّبح يف ولغلا نم رذحلا يغبني نكلو «تابرقلا نم هّبح ّنأو

 . تاقولحملا

  هنع هللا يضر نسحلا هتفطالمو هلت هلع يبنلا عضاوت ثيدحلا يفو



 . لافطألاب هقفرو عىل هؤاعدو (قتاعلا ىلع هلمحو (هتبعالمو

 ٤۷  نيعلا ةَرق دلولا باب _ ۹

AV “¢موي دؤسألا ني دادقلا ىلإ الج لاق زينت قير نع د  

 ! هّللاو , هلع هللا لوسر اتأر نيتللا نيديعلا نيتاهل ىبوط : لاقف لجر هب رمف

 تلعجف بضغتساف تدهش ام اندهشو «تيأر ام اديأر انأ انددول

 : لاقف هيلع لبقأ مث ڈ ! ًاريخ الإ لاق ام .بجعأ

 ول يردي ال ؟هنع هّللا هّيغ ًارَضَحَم ىَّئمتي نأ ىلع لجرلا لمحي امد

 ؟هيف نوكي فيك هدهش

 يف مهرخانم ىلع هّللا مهّبك ماوقأ هت هللا لوسر رضح دل !هّللاو
 !هوقدصي ملو هوبيجي مل ؛ منهج

 نوقّدصتف مكبر آلإ نوفرعت ال مكجرخأ ذإ لجو رع هللا نودمحت الوأ

 يبنلا ثعُب دقل ! ِهَّللاو «مك ريغب ءالبلا محيفك دق] « هَ مكيبن هب ءاج امب

 نأ نوري ام ؛ةيلهاجو ةرمف يف طق يبن اهيلع ثعب لاح ٌدشأ ىلع [ هَ
 قّرفو «لطابلاو قحلا نيب هب قرف ناقرفب ءاجف ! ناثوألا ةدابع نم لضفأ انيد

 رفا هاخأ وأ هدلو وأ هدلاو ىريل لجرلا ناك نإ ىتح «هدلوو دلاولا نيب هب

 رقت الف ءرانلا لخد كله نإ هنأ ملعيو ناميإلاب هبلق لغ هللا حتف دقو

 :لجو رع هللا لاق يل اهو ءراثلا يف هبيبح نأ ملعي وهو «هنيع
 .(4 نيعأأ ةر انتايرذو اتجاوزأ نم انَل به انبر نولوقي نيذلاو»
 ۷٤[. :ناقرفلا]
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 ید ےھت لج
 جے یورو ید ےک

 : كينيع هللا ٌرقأ : برعلا لوقو «حرفو رورس ببس :(نيعلا ةَّرُق دلولا باب )

 .ةدراب رورسلاو حرفلا ةعمد نال ؛كينيع ةعمد هللا دربأ : يأ

 نكتو لسن صرت ىح فسا كعلب ؛ كلبيسع رقأ سج لبق

 .( ةياهنلا ) رظناو «هريغ ىلإ فرشتست الف ؛كنيع

 E سيرتك لاف ليرد من نووي A وما وتل لإ يلع

 حرف :يأ «بيطلا نم ىلُعف اهلصأ : ىبوط : ( هلت هللا لوسر اتأر نيتللا نينيعلا

 .«راونألا راحب عمجم ) .نبع ةّرقو مهل

 ةنجلا لهأ بايث «ماع ةئام ةريسم «ةئجلا يف ةرجش ىبوط» : ثيدحلا يفو

 ١9/86١(. (ةحيحصلا » رظناو هريغل نسح ؛(اهمامكأ نم جرخت

 *نأ 21 يضقعسا# E + كفار انه اكياؤن ات ان ةةولاإ هللا و

 .عمس ام هبضغأ

 ندا دنقلا يا: هيلع فا ار لإ افا ا كفو

 :هنع هللا نضر دوسلا

 ی ا ع ا

 .هدهشي مل دهشم روضح

 .ىلاعت هللا ىلإ بيغلا مّلع در هيف :(؟هيف نوكي فيك هدهّش ول يردي ال)

 يف مهرخانم ىلع هللا مهّبك ماوقأ هلع هللا لوسر رضح دقل !هّللاو)

 هللا لوسر مترضح ول مكيردي امف :يأ :( !هوقدصي ملو هوبيجي مل ؛منهج

 . مكنع هللا هبّيغ ارضَحَم اوتمتت الف ؛ىلاعت هّللاب اذايع كلذك اونوكت نأ هَ
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 اب نوقددصتف «مكبر الإ نوفرعت ال مكجرخأ ذإ لجو رع هللا نودّمحت الوأ)

 رك د ادق ىف اوفا كح لاح E ملا كي ةقانألاوو
 تعطقنا يذلا نامزلا نم «ىلاعت هللا لسر نم نيلوسر نيب ام ةرتقلا :( ةيلهاجو

 .(ةياهنلا» .ةلاسرلا هيف

 را نيفيا ف نفر ءاوفا] ةاكو لا داحس u د ةفوزي ان
 ىلع امهدحأ نال ؛هدلوو دلاولا نيب قرف : ( هدلوو دلاولا نيب هب قّرفو «لطابلاو
 عامتجا لك سيل هنأ امك ءًامومذم قرفت لك سيلو «لطابلا ىلع رخآلاو حلا
 اول

 لفُف هللا حتف دقو ءًارفاك هاخأ وأ هّدلو وأ هدلاو ىريل لجرلا ناك نإ ىتح )

 هبيبح نأ ملعي وهو «هنيع رقت الف «رانلا لَخد كّله نإ هنأ ملعيو «ناميإلاب هبلق
 بيتس سيقع كف نرخ نايس اذه ذل : يأ : (راثلا ىف

 انجاوزأ نم انل به اعبر نولوقي نيذلاو  :لجو زع هللا لاق يعل اهنأو )
 نولاسي نيذلا ينعي » : «هريسفت » يف ريثك نبا لاق :( 4 نيعأ ةرق انتايرذو
 .هل كيرش ال هدحو هدبعيو هعيطي نَّم مهتاّيرُذ نم مهبالصأ نم جرخي نأ هللا

 ايندلا يف مهنيعأ هب رقتف هللا ةعاطب لمعي نم َنوُنْعَي :سابع نبا لاق

 .ةرخآلاو
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 نم ملسملا دبعلا هللا يري نأ :لاقف ةيآلا هذه نع يرصبلا نسحلا لعسو

 نم ملسملا نيعل ٌرقأ ءيش ال هّللاو ال ءهَّللا ةعاط هميمح نمو هيخأ نمو هتجوز

 . لجو رغ هلل اعيظم اميمحتو اشا وا دلو لوا دلو قرن نأ

 : لاق 4 نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انَل به !: : هلوق يف جيرج نبا لاق

 تايانجلا :يأ] رئارجلا انيلع نورجي الو «كتدابع نوئسحيف كنودبعي

 .(مالسإلل مهيدهي نأ مهتايرذو

 هللا: يطرد اجا نم الا يح يعم و سدي نيستا نقال آ

 ءرملا ينمت مدع هيفو ءربصو ةدهاجمو داهجو لضف نم مهل ام نايبو - مهنع

 LAN UE كيتا A ذل يعدل 2 ا يقسو زكا دسم

 عا صرح هرو قغ للا ر نوةادسقلا ةقف نيف

 .قحلا نايبو هبّألط ىلع ملاعلا راكنإ هيفو «هناوخإ ةحلصم

 .4 نيعأ ةرق انتايرذو

 هيفو .مهئابآ نيعأ رق ءانبألا نأو ءءانبألاو تايرذلاو جاوزألا لضف هيفو

 ' ءادأب الإ نيعأ ةّرق نونوكيال مُهّنأل «ةيادهلاب ءانبألاو تايرذلاو جاوزألل ءاعدلا

 .تامرحماو تاركنملا بائتجاو تاعاطلا
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 4/ - هدلوو هلام رثكأ نأ هبحاصل اعد نم باب - ۰

 : لاق سنا نع 56

 ذإ «يتلاخ مارح ماو يمأو انأ آلإ وه امو ءاموي هلت يبنلا ىلع تلَخد

 : ال لاقف انيلع لخد

 نيأف :موقلا نم لجر لاقف «ةالص تقو ريغ يف كاذو (؟مكب يّلصأ الأ»

 ؟هنم ًاسنأ لعج

 ريخ لكب- تيبلا لهأ-انل اعد مث ءانب ىَّلِص مث «هنيمي نع هلعج: لاقف

 .ةرخآلاو ايندلا ريخ نم

 ءريخ لكب يل اعدف هل هللا عدا ؛ كمديوخ ! هللا لوسراي :يَّمأ تلاقف
 : لاق نأ هئاعد رخآ ىف ناك

 .«هل كرابو «هدلوو هلام رثكأ مهللا»

 ءاعدلا ب ۷ تاوعدلا كد م :خ يف ءاعدلا ةلمجو . ١58 ح «دجاسملا ك ه :م

 .[ .ةكربلا عم دلولاو لاملا ةرثكب

 + حرشلا *“

 ذا ىلا مارح ماو: ساونا لوھ امو ءافوي هك يتلا ىلع تلد )

 حيحص)» يف : ( ةالص تقو ريغ يف كاذو ؟مكب يّلصأ الأ :انل لاقف انيلع لحد

 . (ةبوتكملا ريغ ىلصف «تيبلا نم ةيحان ىلإ ماق مث ) :( ٠۹۸١ ) « فتصل

 مث هنيمي نع هّلعج :لاقف ؟هنم استا لعج نيآف :موقلا نم لجر هل لاقف)

 :ةؤلضلا امين الو مهتيد ر وماي مماتها ىلع لذت ماب ىّلَص
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 ءاعدلا اهيف : ( ةرخآلاو ايندلا ريخ نم ريخ لكب- تيبلا لهأ  انل اعد مث )

 . بّبحتلل مداخ ريغصت :( كمديوخ !هَّللا لوسراي :يَمأ تلاقف )

 .اهدلول مالا راثيإ هيفو «ًاريقحت ال هرعصل ةقفشلا ديزمل ًابلطو ًافطلت رص
 . ىلاعت هللا ءاش نإ «حرشلا رخآ يف يتأيسو ظفاحلا نع القن يناليجلا هلاق

 . حالصلا مهيف مّسوتي نّمم هريغ وأ دلولل ءاعدلا بلط هيف : (هل هللا ٌعْدا)

 «هدلوو هلام رثكأ مهللا : لاق نأ هئاعد رخآ يف ناك ءريخ لكب يل اعدف)

 . ةيعرلل مامإلا ءاعد هيف : ( هل كرابو

 : يل ابعد لإ ايند الو ةرخآ ريخ كرت امف) :( 1185 « فنصملا حيحص» يف

 .(هب

 ريغ راصتخالا ىلع «(هئاعد رخآ ىف ناك » :- هنع هللا ئطرد سنا لوق لدو

 . ىنعملاب ةياورلا ظفحو «هنم لمجملا نايبو «هئاعدو هبت يبنلا مالكل لخملا

 امو «نيعستو اعضب يبلص نم تقزر دق ينأ يتنبا ينتربخأف» :سنأ لاق

 .ًالام ينم رثكأ لجر راصنألا يف حبصأ

 دما ة جرحا يما الإ ءاضيبالو ءارغص كلما ام تباق اي'# سنا لاق مث

 )١41١(. (ةحيحصلا » رظناو ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو هريغو

 نعرا ا ممتن یا ةديسخ و يالا مكانا وت ب

 .[ ةت

 .(ةئامو نيرشع ىلع ًافين جاجحلا مدّقَم ىلإ هبلص
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 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص يثالث دانسإ اذه :انخيش لاق

 هئاعد ثيداحأ نم ددع جيرخت دعب - ىلاعت هللا هظفح  انخيش رّكذ مث

 اه ا ضمن نينو الك

 ١- عورشم دلولاو لاملا ةرثكب ءاعدلا نأ .

 .امهيف ىلاعتو كرابت هللا عيطأ اذإ ريخو ةمعن دلولاو لاملا نأو -؟

 ٣ اج رات الودع رازص خا ؛ سنأ يف هع لع هيبن ءاعدل هللا ةباجتسا قّقحت

 و

 ايذاحم فقي هّنأ رهاظلاو «مامإلا ني نع فّقو لجرلاب متا اذإ لجرلا نأ -4

 : هلوقب سابع نبا ثيدحل يراخبلا مجرت دقو ءرّخآتي الو هيلع مدقتي ال «هل

 . (نينثا اناك اذإ ءاوس هئاذحب مامإلا نيم نع موقي باب»

 ةّماه اراثآ هداريإو «ءاوسو ةملك «حتفلا9 يف ظفاحلا حرش انخيش ركذ مث

 مما ن نع لجرلا ماين يف
 لوطب ناسنإلل ءاعدلا زاوج هيف :( ۲۲۲١ ) ثيدحلا تحت انخيش لاقو

 نيبو هنيب قرف ال هنأ هديؤيو «ةيبرعلا دالبلا ضعب يف ةداعلا يه امك ؛رمعلا

 .لمأتف «ردقم كلذ ّلك نإ ذإ ءاهوحنو ةداعسلاب ءاعدلا

 زاوج : دئاوفلا نم ثيدحلا اذه يفو» :( ۲۲۹ / ٤ ) (حتفلا ) يف ظفاحلا لاق

 ءاعدلاو «ةرخآلاو ايندلا ريخب ءاعدلاو «ريقحتلا ال فطلتلا ىنعم ىلع ريغصتلا

 ضعب مامإلا ةرايز هيفو «يورخألا ريخلا يفاني ال كلذ ّنأو «دلولاو لالا ةرثكب
 هيفو «لاؤسلا يف فطلتلا نسحو «سفتلا ىلع دلولا راثيإ هيفو ؛هتّيعر
 . هيَ يبنلا تازجعمبو «ىلاعت هللا مّعنب ثّدحتلا
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 ١ - تادلاولا باب رحيمات  4۹

 -اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ ةأرما تءاج : كلام نب سنأ نع - 5
 تكسمأو «ةرمت اهل بص لك تطعأف «تارمت ثالث ةشئاع اهتطعأف

 ةرمتلا ىلإ تدمعف ءامهَمأ ىلإ ارظنو نيترمتلا نايبصلا لكأف «ةرمت اهسفنل

 دقل ؟كلذ نم كبجعي امو» :لاقف ةشئاع هتربخأف هيب يبنلا ءاجف

 .«اهييبص اهتمحرب هللا اهمحر

 ك-۷۸ «ةقدصلا نم ليلقلاو ةرمت قشب ولو راثلا اوقتا ب- ٠١ «ةاكزلا ك- ١4 :خ]

 «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٠٠ :م يف هانعمب .هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر ب ١8 «بدألا

 .[١؟4ح

 *ب حرشلا

 : ( تارمت ثالث ةشئاع اهتطعاف  اهنع هللا يضر  ةشئاع ىلإ ٌةأرما تءاج )

 يف اذكو «« ينلأست ناتنبا اهعم ةأرما ينت تءاج) : (5995) فتصملل ةياور يف

 هقدر ال اكن لا وبلا لارج يفق«( ل

 ناّيبصلا لكأف «ةرمت اهسفنل تّككسمأو «ةرمت اهل يبص لك تطعاف)

 يبص لك تطعاف اهتّقشف ةرمتلا ىلإ تدمعف ءامهّنأ ىلإ ارظنو نيترمتلا

 هجر قتلا ل يوب دلو اا ةدلاولا ةيتحت ىلع لويد عرق فت

 1 تابوحردشا لاول "كابز ةةلوق هللا

 هتربخأ : (؟كلذ نم كبجعي امو : لاقف «ةشئاع هتربخاف هر هلع يبنلا ءاجف)

aاهنأش مع ارامل 0 متابع ). 
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 )١418( (فّنصملا حيحص» يفو : ( اهيّيبص اهتمحرب هللا اهمحّر دقل)

 ر ی

 .«راتلا

 اهل بجوأ دق هللا نإ ) :( ۲٠۳٠١ ) ملسمو ( 5595 فّئصملل ةياور يفو

 . (رانلا نم اهقتعأ وأ ةنجلا اهب

 بالجتسا ىلع ٌليلد :(اهّيّيبص اهتمحرب هللا اهمحر دقل» : هيت هلوق يفو

 قع لزق كلذ ىفو ا ا اميساالو ا مبخر لا لا ةر

 ضرألا يف نم اومحرا «ىلاعتو كرابت نمحرلا مهمحري نومحارلا»

 وهو «هريغو دواد وبأو «هدنسم» ىف دمحأ هجرخأ .(ءامسلا ىف نم مكمحري

 )۹۲١(. مقرب (ةحيحصلا» ىف انخيش هجرخ حيحص ثيدح

 باب يف ؛محرُي ال محري ال نمو :ًاضيأ هب هلوق هللا ءاش نإ يتايسو

 هدابع نم محري ال لجو رع هللا نإ : هنع هللا يضر رمعرثأ كلذكو (44)

 .«مهربأ الإ

  اهنع هللا يضر ةشئاع ءاخسو «جاتحما لاؤس زاوج هيفو» :لاطب نبا لاق

 لب ؛هتراقحل هب قدصتلا عنتمي ال ليلقلا نأو ءاهب ترثآف ةرمت الإ دجت مل اهنوكل

 .(رْثَك وأ لق هل رّسيت ام قدصتي نأ قدصتملل يغبني

 عارك ولو اهتراجل مكنم ةأرما نرقحت ال» :ثيدح - هللا ءاش نإ يتأيسو ]

 .[(۱۲۲/۹۰ ) مقرب (ةاش

 «حتف» .ةنملا الو رخفلا هجو ىلع نكي مل نإ فورعملا رّكذ زاوج هيفو

 )١/159(.
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 ه١  نايبصلا ةلبق باب _ ۲

hh:لا ىلإ يب بارعأ ءاج : تلاق - ي  

 بتل لاقف ! مِهلبَقُن ام [۹۸ هللاو 1ف ! ؟مكنايبص نول قت : لاقف ۾ دللي

yy 

 «لئاضفلا ك }۳ :م .هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر باد ۱۸ بدألا ك- 78 :خ]
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 دلع لا ىلإ یب رارعأ ءاج : تلاق ۔ اهنع هللا يضر ةشئاع نع)

 ري ميل اذه :(! !مهلَبَُن ام هللاوف !؟مكنايبص نولبقتا

 لر ام دودح اوُمَلعي الأ ردجأو اقافنو ارفك دشأ بارعألا » : ىلاعت هلوق

 .[۹۷ :ةبوتلا ]  ميكح ميلع ُهّللاو هلوسر ىلع هللا

 لهأ نم ًاقافنو ارفُك دشأ ودبلا لهأ : بارعألا» :« هريسفت» يف يوغبلا لاق

 .رضحلا

 امال سرس ا

 يف ءاج :( !؟ةمحرلا كبلق نم هللا عّرن نأ كَل كلمأ َوأ : هِيَ يبتلا لاقف )

 عزن عقد كلمأ ال : يأ ؛ةيردصم حتفلاب ىورت : :عرن نأ :(لامكإلا لامكإ»

EAE O Ûان سد نع فر داهمت  

 .(كلذ عفد كلمأ ال ةمحرلا كبلق نم هّللا عّرن نإ : يأ ؛هلبق
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 لعجأ نأ ردقأ ال يأ «كلمأ ال : يأ «يفنلا هانعمو يراكنإ ماهفتسا اذهو

 .«حتفلا » رظناو «هنم هّللا اهعّرن نأ دعب كبلق يف ةمحرلا

 تا اف طق ی نیو اا ليبقت رش كيضنل يفوض كلت

 .نطابلاي رهاظلا ةقالع نايبو «بلقلا ةّقرو ةمحرلا نم دلولا ليبقت ناو ؛ماقملا

 «يلع نب نسح هني هللا لوسر لَّبق :لاق ةريره يبأ نع _ 4

 نم ةرشع يل نإ : عرقألا لاقف « سلاج يميمتلا سباح نب عرقألا هدنعو

 : لاق مث هلت هللا لوسر هيلإ رظنف ! ًادحأ مهنم تلّبق ام دلولا

 .«محري ال محرُي ال نم

 ح «لئاضفلا ك- 47 :م .هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر ب_ ١8 «بدألا ك- 78 :خ]

6]. 

 د حرشلا دب

 هقفرو هل م يبنلا قلخ نسح هيف : ( يلع نب نسح هي هل هللا لوسر لبق )

 . هنع هللا يضر «نسحلا لضف هيفو «هماحرأ هتلصو «لافطألاب

 نم ة هع لا دإل ا ملا يوصل ساحب ردا نيكو

 ال عر هلا وق لاك رق هلع هللا لوسر ا ف ١ ادع ا موس اوا

 نم نوكي ال نم :يأ» :- فرصتب )779/7(  (ضيبفلا) يف ءاج : ( محرُي

 باثي ال ناسحإلاب سائلا محري ال نم نأ اذه ةرمثو «هَللا همحري ال ةمحرلا لهأ

 7٠[. :نمحرلا] 4 ناسحإلا الإ ناسحإلا ءاَرَج له ل نمحرلا لبق نم

 يف مخرب الانيتدلا ىف ناعإلا سحر يق نركب ال يذلا نأ ًاضيأ هترمتتو
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 هنذل ءهّللا همحري ال ىهنلا بنجتو رمألا لاثتماب هسفن محري ال نم و «ةرخآلا

 ش . دهع هدنع سيل

 لمع نم الإ تاديالو ءازجلا ىنعمب ةيناثلاو لامعألا ىنعمب ىلوألا ةمحرلاف

 اكان

 وأ «قدصت نم الإ ءالبلا نم ملسي ال يأ ءالبلا ةيناثلاو ةقدصلا ىلوألا وأ

 . « كلذ ريغ

 .ملعأ هّللاو «هنم ٌضعبو هراثآ نم ٌرثأ يناثلاو حجرأ لوألا لوقلا : تلق

 كبلق نم ُهّللا عّرن نأ كل كلمأ َوأ ) قباسلا ثيدحلل ريسفت ةدايز وهو
 .(!؟ةمحرلا

 ال نمف «هنم هّللا اهعّرن نأ دعب كبلق ىف ةّمحرلا لعجأ نأ كلمأ وأ : يأ

 .هبلق نم ةمحرلا عزنب كلذو محري ال محري

 وه لب «دلولاب ّصتخي ال :محري ال محْرَي ال نم : «لامكإلا لمكم » يف ءاج

 كفو فوهلملا ةثاغإو ىذألا فكك ؛بجيام ةمحرلا نمو «هريغ يفو هيف ماع

 . كلذ هّبَشو ءافعضلا ةلخ دسو «ةكله يف عقاولاو قيرغلا ذاقنإو يناعلا

 ةرخآلاب ريكذتلاو محارتلاو ةلماعملا ناسحإل ةيجوت ثيدحلا يفو :تلق

 يب مدع نأ و لامك هللا ةنعسر نامرجب كلذ: نيف بكتتلا ديدهكو

 ١ .بلقلا ةوسق نم دالوألا

 اهنم ةديدع صوصن كلذ ىفو ؛مّدقت امك لافطألاب هيي ىبثلا ةمحر هيفو

 هللا لور نم لايعلاب مرا ناك ادا تیار امان. لا تلای سا تیا

 .(۲۳۱۹) ملسم هجرخأ «( هلك
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 ه١  هدلول هربو دلاولا بدأ باب - ۴۳

 هت هللا لوسر ىلإ هب قلطنا هابأ نأ ءريشب نب نامعُتلا نع - 8

 ءاذكو اذك نامعتلا تلحن دق يأ كدهشأ ينإ ! هللا لوسر اي :لاقف هلمحي

 : لاق ءال : لاق ؟تلحن كدلو ٌلكأ» :لاقف

 :لاق مث ؛يريغ دهشأف»

 : لاق .ىلب لاق ««؟ءاوس ربلا يف اونوكي نأ كرسي سيلأ»

 .«أذإ الفد

EAD ANNs لدم ARES RE 

 ح «تابهلا ك ١0 [.

 *# حرشلا د

 ةياور يف : ( هلت هللا لوسر ىلإ هب قلطنا هابأ نأ ءريشب نب نامعنلا نع)
 تنب ةرمع تلاقف ةيطع يبأ يناطعأ» :( ۲١۸۷ ) فنصملا دنع يبعشلا

 يَنِإ :لاقف هلع هللا لوسر ىتأف « هيم هللا لوسر دهشت ىتح ىضرأ ال :ةحاور

 ؟هّللا لوسر اي كدهشأ نأ ي ينترمأف ةّيطع ةحاور تدب ًةرمع نم ينبا تيطعأ

 EES EE تدر راع عيا لا

 . « هتيطع درف عجرف :لاق .مكدالوأ

 ضعب هعم ىشمف هديب َلَخَأ) :(؟5١؟/5) (حتفلا» يف لاق :(هلمحي )

 . (لمحلاب هاّيإ هعابتتسا نع ربع وأ «هتس رغصل اهضعب يف هّلمحو «قيرطلا
 :(اذكو اذك نامعثلا ْتلَحَن دق يْنأ كدهشأ يّنِإ !هّللا لوسر اي :لاقف)
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 کلا او نافعا الو نفوس روع دع ا لار هلا اا

 . (ةياهنلا » . ةيطعلا

 ةقّلعتملا لئاسلا لاوحأب ىتفّلا مامتها هيف :(؟َتْلَحَت كدلو لكأ :لاقف)

 اهنم دافتسُي امك «ىوتفلا ناسحإ نم نكمتي ىتح ؛اهنع يصقتلاو ىوتفلاب

 هلوقك عيرقتلاو خيبوتلا باب نم اذه :(يريغ دهشأف :لاق ءال :لاق)

 .هانعمب انخيش هلاق [ 44 :ناخدلا]  مركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ ل : ىلاعت

 روج ىلع دهشت الو :ع98:3:قتضملل ظفل ىف

 .؛قح ىلع الإ دهشأ ال يئإو ءاذه حّلصي سيلف» )١7114(: ملسم يفو

 ا سلا ىف ا | كرسي سلا ناش كو

 .اهازغم كرديو اهانعم لقعي رومأل مرح ام رومألا نم نأ هيفو .راوحلاو لاؤسلاب

 نأ كرسيو «لوقت امك رمألا ناك اذإ :يأ :عًاذإ الف :لاق .ىلب :لاق)
E OIEهروح كا اذإ ذه رمق  E E 

 .(لضفلا»

 .«هعجراف) :( )١585 فتصملل ظفل ىفو

 نيب فّلأتلا ىلإ بدنلا هيف» : فّرصتب (؟5/0١) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 امع يتفملاو مكاحلا لاصفتسا ةيعورشم هيفو «ةداهشلا لّمحتي نأ مظعألا

 لكأ» :لاق «معن» :لاق اًملف (؟هريغ دلو كلأ» :هلوقل ءلاصفتسالا لمتحي

 لاق ول هنأ هنم مهفيف .«يريغ دهشاف» :لاق (ال» :لاق املف ؟(تْلَحن كدلو
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 ةر هل ف اوك يون دار ةقدتم ةا ةيفست ناوس جنو
 .لاح ّلك يف هللا ىوقتب يتفملاو مكاحلا رمأو «قحلا لوب ىلإ ةردابملاو

 نع ابوه هني قطز عنف رار لا یا ممول نأ ف هلا لاقو

 . ىهتنا .«ملعأ هَّللاو ؛ةثرولا ضعب

 بوب امك ةّيطعلا يف يوسي نأ هدلول هّربو دلاولا بدأ نم نأ هيفو : تلف

 هللا هجر« تكلا قلل

 ةدافتسالل «مهتعاطتسا دودح ىف تاالماعملا رومأ ىف ءاملعلا كارشإ هيفو

 . ىفخي دق ام ةنابإو عرشلا ماكحأ يف مهنم

 o محري ال محي ال نم باب - 5

 : لاق هيت يبنلا نع «ديعس يبأ نع - 40۷¥

 .«محری ال محری ال نم»

 *ب حرشلا د

 رظناو ««نيظفللا يف مزج لاو عفرلاب » : ينامركلا لاق :(محری ال محرَي ال نم )

 .( )548/ 9١

 .جاتحا ةناعإو فوهلملا ةثاغإو ربلاو ريخلا ىلع ضحلا هيفو

 نلاعت هللا ةفيسرل هللا دبع اي كعجاج نأو لمعلا نسج نش ارحل ا نآ هيف

 . كل كيخأ ةجاح نم مظعأ
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 : هني هّللا لوسر لاق :لاق هّللادبع نب ريرَج نع - 1

 ال نمر : ظفلب ىرخأ قيرط يفور ؛«سائلا مَحرَي ال نم هللا محري ال»

 . هللا همحري ال سانلا محري

 اوُعْدا وأ هللا اوُعْدا ٍلُقظ ىلاعتو كرابت هللا لوق ب ١ «ديحولا ك- ۹۷ :خ]
 .[ +5 ح ؛لئاضفلا ك 4 :م 1١١[. :ءارسإلا] ( نمحرلا

 دب حرشلا د“

 محري ال نم :ظفلب ىرخأ قيرط يفو- «ساّنلا مَحرَي ال نم هللا محي ال)
 باتك يف فّنصملا هركذ دقو «مدقت ام ىنعم يف وه : م هللا همي الا

 محلا اوعدا وأ هللا اوعدا لف ] : ياو كراو هللا لوق بابو.( ديحوتلا»

 .(4 ىَنْسَحْلا ءامسألا ُهَلَف اوعدت ام اي

 نم يهو ةمحرنا تابثإ بابلا اذه يف هضرغ» داق ضقت لاطب نيا لاق

 وهو «هسفن هب ىلاعت هللا فصو ْفّصو نمحرلاف ؛[لاعفألاو ] تاذلا تافص
 )٠١۸/۱۳(. (حتف» .(...ةمحرلا ىنعمل نمضتم
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 الجر لّمعتسا  هنع هللا يضر رمع نأ ؛نامثع يبأ نع ع5
 ! مهنم ًادحاو تلق ام «دلولا نم اذكو اذك يل نإ :لماعلا لاقف

 الإ هدابع نم محري ال لجو رع هللا نإ» :رمع لاق وأ ءرمع معزف

 .(مهّربأ

\o 



 ی يوت رج
 ے٣ ورد یو سكش

 دب حرشلا

 لمعتسا : و ل يعتلا» هنع هللا يضر - رص يو

 لماع لشن ذعر

 معزف !مهنم ادحاو تلّبق ام «دلولا نم اذكو اذك يل نإ :لماعلا لاقف)

EEمهربأ :( مهّربأ الإ هدايع نم محرُي ال لجو رع هللا نإ :رمع  : 

 .سانلا قوقحو ىلاعت هللا قوقحب مهاقوأو «ةعاطو ًاناسحإو ةلص مهرشكأ

 .ةدايزب (لضف»

 ه4  ءزج ةئام ةمحرلا باب - 45

 لعج» :لوقي هل هّللا لوسر تعمس :لاق ةريره يبأ نع - ۳

 يف لزنأو ,نيعستو ةعست هدنع كسمأف ؛ءزج ةئام ةمحرلا لجو زع هللا

 سرفلا عفرت ىتح «قلخلا مح ارتي ءزجلا كلذ نمف ادحاو ًاءزج ضرألا

 .«هبيصت نأ ةيشخ اهدلو نع اهرفاح

 ةبوتلا ك 49 :م .ءزج ةئام يف ةمحرلا هللا لعج ب ١9 .بدألا ك- ۷۸ :خ]

 1١[. 07ج

 : ووجب اع احلا لجو رع هللا لحس لودي هلو هللا لوسر تععسأو

 .نيملسملل ةراشبلاو ءاجرلا ثيداحأ نم ثيداحألا هذه

 ةينبملا رادلا هذه يف ةدحاو ةمحر نم ناسنإلل لّصح اذإ هّنأل :ءاملعلا لاق

 معنأ امم كلذ ريغو «هبلق يف ةمحرلاو ةالصلاو نآرقلاو مالسإلا ؛رادكألا ىلع

١51 



 راد يهو ؛ةرخآلا رادلل ةمحر نم هدنع كّسمأ اب نظلا فيكف «هب ىلاعت هللا

 .فرصتب «يوون» . ءازجلا زادو رارقلا

 انه ىهف «ءزج ةئام اهَرّدقو ةمحرلا ريص يأ ١ :قيلعتلا يف انخيش لاقو

 (يرابلا حتف» رظنا ««ددعقت ال تاذلا ةفص ّنِإف ؛تاذ ةفص ال ءلعف ةفص

 .(؛"١5/5

 ,(ةمحر نيعستو ةعست هدنع

 .( 477/1١ ) «حتفلا» رظناو «(ةدحاو ًالإ ةئام هدنع ابخو» : ملسم دنع

 اهنم لزنأ» : فئصملا دنع ءاطع ةياور ىف : (ادحاو اءزج ضرألا يف لزنأو )

 ةيشخ اهدلو نع اهرفاح سرفلا عفر ىتح «قلخلا محارتي ءزجلا كلذ نمف )

 .«طيسولا مجعملا» .ناسنإلا نم مدقلا لباقُي ام باودلا نم رفاحلا : ( هّبيصُت نأ

 ناويحلا ّدشأ اهّنأل ؛ركذلاب سرفلا صخ :ةرمج يبأ نبا لاق» : ظفاحلا لاق

 ةفدلا نم سرفلا يف املو «هدلو عم هتكرح ُثوبطاخلا نياعي يذلا ةقولاما

 .اهدلو ىلإ اهنم ررضلا لصي نأ بنجتت كلذ عمو «لقنتلا يف ةعرسلاو

 لمكي سفنلا نأ ةداعلا نأل «نينمؤللا ىلع رورسلا لاخدإ تيدحلا ىفو

 «ناميإلا ىلع ثحلا هيفو ءادوعوم نوكي امم ًامولعم ناك اذإ اهل بهو امب اهحّرف

 . ىهتنا .«ةرخدملا هللا تامحر يف ءاجرلا عاستاو

 حيحص ١ حرش يف يوونلا هدروأ كلذل «ةبانإلاو ةبوتلا ىلع ثحلا اضيأ هيفو

 .«ةبوتلا باتك » يف (ملسم
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 باب) فتصملا بيوبت نيب طابترالا يدم نع ءرملا لءاستي دق :ةدئاف

 :ميظعلا باتكلا اذه فّنصملا هل درفأ يذلا بدألاو ( ءزج ةئام ةمحّرلا

 ر ىلإ قباتيقلا ىلإ و قتيفللا نار أ نت اهلك لوقا

 هللا هدف اا يره ناو ميلاد اه درنة تنك الا میلا

 .ملعأ هّللاو «ىلاعت

 هه  راجلاب ةاصولا باب - ٤٦

 ٤ _ لاق هع يبنلا نع- اهنع هللا يضر ةشئاع نع :

 .(ةثرويس هنأ تننظ ىتح راج لاب ىنيصوي هت ليربج لاز امد

 ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك ؛ه : م .راجلاب ةاصولا ب۲۸ « بدألا ۷۸-9 :خ 1

 ١5٠[.

 * حرشلا *

 ةياصولا اذكو ةّيصولا ىف ٌةغل : ةاصولا » : ظفاحلا لاق : (راجلاب ةاصولا باب )

 . « تيصو نم يناثلاو «تيصوأ نم لوألا نكل «ىنعمب انهو اي ةزمهلا لادبإب

 رمأي : يأ : ( هثرويس هنأ تدنظ ىتح راج لاب ينيصوي هلي ليربج لازام)

 .(؛؛١/١ ٠ ) «حتف» .هراج نم راجلا ثيروتب ِهّللا نع

 تدكات اذإ قوقحلا نأ ىلع كلذب هُبن» :( 448/59 ضيفلا ىف لاق

 ءمحرلا ةلزنم كلذب لزنأ دقف ءرادلا برُق وهو «راوجلا ةمرح اهمظعأف بابسألاب

 .لاملا ىف اقح هل بجوي داكو

 وأ دجسم امهعمجي نأب «ةطلاخلا اهنمو «ةقصالملا ا فاو راوجللو
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 .«رفاكلا عم هّلصأ ىقبيو ملسملا عم قحلا دكاتيو «كلذ ريغ وأ قوس وأ ةسردم

 ا هلاج وه یری ورا وش ون فرعي ال قع ليكشف تلف

 قيدصلاو قسافلاو دباعلاو رفاكلاو ملسملا لمشي راجلا مساو» : ظفاحلا لاق

 اراد برقألاو يبنجألاو بيرقلاو راضلاو عفانلاو يدلبلاو بيرغلاو ودعلاو

 . ىهتنا . « دعبألاو

 ىدألا لمحو ريتعلاو لاحت هللا ىلإ ةوعدلا يف ةيلوؤسملا فعاضتتو : ؛ تلف

 .اقساف وأ ارفاك راجلا ناك اذإ

 اشد تجد ها ورمع نيدللادبغا دج الاخ ام ديوب او

 تيما ىدويبلا انزال تبدا [يدويدلا ا ترد ل ار

 :لوقي هع هللا لوسر

 . (هثرويس هنأ تننظ یتح راجلاب ينيصوي ليربج لاز امو

 هللا ءاش نإ «(يدوهيلا راج باب ) يف ًاضيأو دحاو باب دعب يتايسو
 ٠ : لات

 نم راجلا ظفح :ةرمج يبأ نب دمحم وبأ خيشلا لاق» :(حتفلا يف ءاج
eهب ةيصولا لاثتما لصحيو «هيلع نوظفاحي ةيلهاجلا لهأ  

 هجولا ةقالطو «مالسلاو «ةيدهلاك ةقاطلا بسحب هيلإ ناسحإلا بورض لاصي

eكا  

 وا تناك اا فاللتخا ىلع هنع ىذألا بابسأ

 نع ءىبنت ةغلابم يهو «هقئاوب هراج نمأي مل نّمع ناميإلا هلل ءاز

 .رئابكلا نم هرارضإ نأو راج لا قح ميظعت
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 يذلاو «حلاصلا ريغو حلاصلا راجلل ةبسنلاب كلذ يف لاحلا قرتفيو :لاق

 كّرتو ةيادهلاب هل ءاعدلاو «ىنسحلاب هتظعاومو «هل ريخلا ةدارإ عيمجلا لمشي

 :يأ] هبكتري يذلا نع هقك حلاصلا ريغو ءمّدقت ام عيمج وهو حلاصلا صخب

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بتارم بسح ىلع ىنسُحلاب [ تايهنملا نم

 قفز ف ترفل ر هتاف نو هيلع مالسإلا ضرعب رفاكلا ظعيو

 «قفرب هاهنيو «هريغ نع هّللز هيلع رتسيو ءًاضيأ قفرلاب هبساني امب قسافلا ظعيو
 1 ببسلاب همالعإ عم كلذ ىلع هبيدأت ًادصاق هرجهيف الإو هيف دافأ نإف

 : لاق هت يِبّنلا نع «يعارخلا حيرش يبأ نع 2. 6

 نمؤي ناك نمو «هراج ىلإ نسحّيلف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نم»
 لقيلف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نمو ؛هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هّللاب
 :«كمصبلا وأ رخ

 ك- ٣١ :م .هراج ذؤي الف رخآلا مويلاو ِهّللاب نمؤي ناك نم ب 5١ «بدألا ك- ۷۸ :خ]
 .[ ١4 ح «ةطقللا

 نب حرشلا د

 ظفاحلا لاق» :نمؤي هلوقب دارملا :(رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نم)

 ادبملا ىلإ ةراشإ ؛رخآلا مويلاو هّللاب [ناميإلا] صخ :( 445/1١ (حتفلا )يف
 لغفيلف «هلمعب هيزاجُيس هّنأب نمآو هَقلَخ يذلا هّللاب نمآ نم :يأ «داعملاوأ
 .( تاروكذملا لاصخلا

 نر



 «هيلإ جاتحي اميف هتناعإو «هلاح ًادّقفتم مالسلاب :(هراج ىلإ نسحيلف)

 .هنع ىذألا فكو

 فلتخي ماركإلاب رمألا : ( هّميض مركيلف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نمو )
 «ةيافك ضرف نوكي دقو «نيع ضرف نوكي دقف لاوحألاو صاخشألا فالتخاب

 .(حتف» . . قالخألا مراكم نم هنأ عيمجلا عمجي ديو هايكشمم نركب قو

 هتزئاج هقيض مركيلف رخآلا مويلاو هَّللاب نمؤي ناك نم » :نيخيشلا دنعو

 ناك نتن مايا هنو ةفاينضلاو و وي + لاق ا لوضراي رام موك ليف

 .(هيلع ةقدص وهف كلذ ءارو

 مل :تّمص :( تّمصيل وأ ًاريخ لًمَيلف رخآلا مويلاو ِهّللاب نمؤي ناك نمو )
 . (طيسولا ١ . تكاس لاقي الو «تماص قطانلا ريغل لاقيو قطني

 «قطتلل هيفةّوُق الاميف لمعنتسي هنأل «توكسلا نم غلبأ :تمصلاو

 ا سرا ويد دا رحمان ودق مم نک انوكيف اتبع تدعو

 . «ينازاتفتلا» نع « لضفلا ١ يف يناليجلا هركذ .يعلا وهف اهفقوتل

 لوقلا نأل ملكلا عماوج نم اذه) :( 115/١١ ) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق ٠

 نم بولطم لك ريخلا يف ذ لخدف ءامهدحأ ىلإ ليآامإو رش امإو ريخ اَمِإ هلک

 ارو ا اه مر ارا فالتخا ىلع هيف نذأف ءاهبدّنو اهِضْرَف لاوقألا

 هيف ضوخلا ةدارإ دنع رّمأف ءرشلا O و ادعامو

 . « تمصلاب

 هرورشو ناسللا ءاودأل عساو ليصفت «نسلألا دئاصح و يباتك يفو

 . تعش نإ هيلإ عجراف ؛اهجالع قرطو هراطخأو
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 هّللاب ناميإلاب ةرهاظلا لامعألا طبر :اهنم دئاوفلا نم ديدعلا ثيدحلا يفو

 ةءاسإلا نأ هيفو «مارحلا بّتجتو لمعلا ناسحإ ىلع زفاح ريخ اذهف ءرخآلا مويلاو

 ناميإلا نأ هيفو «ناميإلا فعض نم ناسللا ةلاطإو فيضلا ماركإ مدعو راجلا ىلإ

 . صقنيو ديزي

 ٥٦ ۔ راجلا قح باب - ۷

 ةباحتما 82 هللا لوسو لاس لاق درسا ن ةاالقملا نع ۳/۷

 .«هراج ةأرماب ينزي نأ نم هيلع رسيأ «ةوسن رشعب لجرلا ينزي نأل »

 :لاقف ءهلوسرو لجو زع هللا اهمرح ؛مارح اولاق ؟ةقرسلا نع مهلأسو

 تيب نم قرسي نأ نم هيلع رسبأ «تايبأ لها ةرشنع نم قرسي نألو

 .(هراج

 ,[ ةتسلا بتكل | نم ءيش يف سيل]1

 ٭ حرشلا دب

 هللا همرح ؛مارح :اولاق ؟ىنزلا نع هباحصأ هع هللا لوسر َلأس)

 للحي نأ دحأل سيلف ؛هلوسرو هللا همّرح ام وهو مارح لا فيرعت هيف :( هلوسرو

 .ةلأسملا ميظعتل لاؤسب هتظعوم يدي نيب ملاعلا ةمدقت هيفو «هدنع نم مرحي وأ

 : (هراج ةأرماب ينزي نأ نم هيلع رسيأ ةوسن رشعب لجرلا ( ينزي ا: لاقف)

 .هراج ةأرماب ينزي نم مثإ ةفعاضم هيف

 ىلع ر اجلا ىج نال كلو هغ او هعباو همماآ وحن اهب ساقيوو ”يوانملا لاق
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 .هلهأ ىف هنوخي ال نأ راجلا

 . ضعب نم ًامثإ ربك انزلا ضعب نأ هيف : «رئابكلا» يف يبهذلا لاق

 انزلاف «راجلا ةأرمابو مراح ابو بألا ةأرماو تخألاو مألاب ؛انزلا مظعأو :لاق

 هنوك «هتخآو هتنیاب خيشلا ًاتز هخبقآو ضعب نم شحفآ هضعبو اعامجإ ةريبك

 باشلا انز حبقلا يف هنودو «كلذ وحنو .ًاهاركإ ةيراجب هانزو «لئالح هل ًاينغ
 راصتخاب (ضيف» .«ًابئات امدان ماقو لعفب هتلكاشو هب تلخ ةباشب ركبلا

 .(5ه8/5)

 نأل :لاقف «هلوسرو لجو رع هللا اهمرح ؛مارح اولاق «ةقرسلا نع مهّلأسو )

 يف ءاج :( هراج تيب نم قرسي نأ نم هيلع رسيا «تايبأ لهأ ةرشع نم قرسي

 طبعا يي ورح ع راتلسناك كلر :-ريسي فرصتب- ( 141/1 ) («لضفلا»

 هتفرسف ةربغ نح ةا امش اا لاسر تيبلا  نماكم فرعا زهر ةةناغإلاو

 لاحب فراعلاو «ظفحلا عقوتم ناك نم هيف لحديو «هريغ فرس نم ًابنذ ربكأ

 . «ءاقدصألاو براقألاو ساّرحلاو مدخلا نم تيبلا

 ىف هنوكو «هيلإ ناسحإلا نيبو «هوحنو ارو ةفرتس نم ىذألا فک ن ا

 يضتقي نيح هبناجب فوقولاو «هل ةناعإلاو «هنع بذلا ىف ّنظلا نسُح لحم

 .ملعأ هَّللاو «كلذ رمألا

 هال  راجلاب أدبي باب ۔ ۸

  VYهلع هللا لرش لاق 4 لاق مغ نبا نع :

 نضر



 .(هثرويس هنأ تننظ ىتح راجلاب ىنيصوي ليربج لازام»

 ح «بادآلاو ةّلّصلاو ربلا ك ٠٠ :م .راجلاب ةصولا ب_- ۲۸ « بدألا ك -۷۸ :خ]

 ١4١[.

 +٭ حرشلا

 هس رك دو تاوحلا اهب للا وخ ملا توي راكب دن ابل

 راف تر لاب جغ نم ىلوا كيرولا نأ انيك ؟ لوفي اک و دا ذه

 . ملعأ هللاو «ناسحإلاو ٌربلاب هاوس نم ىلع مدقم

 هنأ تننظ ىتح راجلاب ينيصوي ليربج لازام : هلي هللا لوسر لاق)

 )1١1١/17/4(. مقرب «(راجلاب ةاصولا باب ) يف مّدقت : ( هثّرويس

 لوقي لعجف ,ةاش هل تحبذ هنأ ءورمع نب هّللادبع نع - .١ / ام

 لوسر تعمس ؟يدوهيلا انراجل تيدهأ ؟يدوهيلا انراجل تيدهأ : همالغل
 . (هثرويس هَّنأ تننظ ىتح راج اب ينيصوي ليربج لازام» : لوقي هلت هللا

 ءاج ام ب ۲۸ « ةلّصلاو ربلا ك- ٠١ ت .راوجلا قح يف ب ١87 « بدألا ك- ٠٠ :د]

 . [راوجلا قح يف

 ب حرشلا

 تيالهأ : فالكل لوقي لعجف فاح ال تحيد هنأ رغ نب لاد نع

 ورضع نو للام لوك ا دي 9 ئويودنلا تراک تیم ی اخ

 هللا لوسر ثيدح هلّمح ىلع ؛(يدوهيلا انراجل تيدهأ» :- هنع هللا يضر-

 )1147/١١( (حتفلا) يف ينقبس دق ظفاحلا تالجو مث مومعلا ىلع هلي

Ye 
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 هلبق ام رظنا : (هثرويس هنأ .

 ةنتفلا نّمأ كلذل طرتشُيو «ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا يف عفنلا ريبكو رثألا .

 ۵۸ - ًاباب مهبرقأ ىلإ ىدهي باب - ۹

 ىلإف «نيراج يل نإ ! هللا لوسراي تلق : تلاق ةشئاع نع _ 8

 .«ًاباب كنم امهبرقأ ىلإ» : لاق ؟يدهأ امهُيأ

 .[ باوبألا برق يف راوجلا قح ب «بدألا ك- 78 :خ ]

 + حرشلا

 اهيا لاق نيرا ىل نإ هللا لوسراب تلق «تلاق ةسئاغ وعز

 ةفرعم يف ةقدلاو راجلا قحب  اهنع هللا يضر  ةشئاع مامتها هيف : ( ؟يدهأ

 . ناريجلا نم ةيدهلاو ناسحإلاب ىلوألا ةفرعمو «ةيعرشلا ماكحألا

 برقألا ّنَأ هيف ةمكحلا :ليق» : ظفاحلا لاق :(ًأباب كم امهبرقأ ىلإ :لاق )

 ناو «دعبألا فالخب اهل فوشتي وأ ءاهريغو ةّيده نم هراج تيب لخديام یری

 .«ةلفغلا تاقوأ يف اميس الو تاّمهملا نم هراجل عقي امل ةباجإ عرسأ برقألا

 .(14ا!/١١) (حتف»

 هيفو «ىلوأ ىلعأ وه امب لمعلا يف ذخألا نأ ثيدحلا نم ذَّحوْيو» :هيفو

 . ىهتنا .«لمعلا ىلع ملعلا ميدقت
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  اهنع هللا يضر ةشئاع لاؤس نم طبنتسم لمعلا ىلع ملعلا ميدقتو : تلف

 . ملعأ هّللاو «لمع ةيدهلاو ملع لاؤسلا ذإ يدهت نأ لبق

 ه9  ناريجلا نم ىندألاف ىندألا باب _ ۰

 ؛لاقف ؟راجلا نع لت هلا نسا نوه 1

 نع نيعبرأو ,هنيمي نع نيعبرأو .هفلخ نيعبرأو «همامأ اراد نيعبرأ»

 .(ةراسي

 * حرشلا د

 . هّللا همحر «يرصبلا نسحلا : يأ :( نسحلا نع)

E ANS a ههماف الا راد نيعنوا EEE ES 

 رثألا مظعأ هللا همحر- نسجل ا لوق ءاضمإ يف نإ : ( هراسي نع نيعبرأو «هنيمب

 نم ةدافإلاو هتاحاح و او ةيماسقتو هباحتو عمتجملا فلات يف

 .ةددعتملا هتاصاصتخا

 كيلعف ؛ددعلا اذهب ناريجلا رّثك اّمَل : اذه هبيوبتب ينعي فّنصملا نأكو

 . ىندّألاف ىندآلاب

 لوسر  اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس نيح هلبق يذلا بابلا يف مّدقت دقو

 ««اباب كنم امهبرقأ ىلإ» : هع هللا لوسر لاقف يدهت نيراجلا يأ ىلإ هلي هللا

 . ملعأ هّللاو

 نوم



 ١ - ىلع بابلا قلغأ نم باب الجار  ٠“

 :لاق رمع نبا نع -_ 1

 نم همهردو هرائيدب قحأ دحأ امو  نيح :لاق وأ- نامز انيلع ىتأ دقل

 ءملسملا هيخأ نم اندحأ ىلإ بحأ مهردلاو رانيدلا نآلا مث ,ملسملا هيخأ

 هباب قلغأ اذه ! براي :لوقي «ةمايقلا موي هراجب قّلعتم راج نم مك»

 .(! هفورعم عنمف «ينود

 .[ةتسلا بتكل | نم ءيش يف سيل]

 ٭ حرشلا دب

 يضر ةباحصلا نع ةياورلا ةّقد هيف :( نيح :لاق ادام انيلع ىتأ دقل)

 ! هلع لوسرلا ثيداحأ عم نأشلا فيكف «  مهنع هللا

 مهردلاو رانيدلا نآلا مث «ملسملا هيخأ نم همهردو هرانيدب قحأ دحأ امو )

 عمتجما لاحل ٌةبقارمو ءاودلاو ءادلل نايب هيف : ( ملسملا هيخأ نم اندحأ ىلإ بحأ

 . يضاملاب رضاحلا ةنراقمو «ملسملا خألا قوقحل نايبو «ةيناميإلا

 ىلإ بح مهردلاو نادل نآلا ىو «لوقي ذإ رع نبا حغدللا ئضرو

 نحن لوقن اذامو ؛هيلع نحن ام ىأر ول لوقي اذامف ؛«ملسملا هيخأ نم اندحأ

 !انسفتأ نع

 !مالسإلا نم اندحأ ىلإ بحأ مهردلاو رانيدلا نوكي الأ ىلاعت هللا لاسأو

 . لدرخ ةبح ناميإلا نم كلذ ءارو سيل ذإ
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 :لوقي «ةمايقلا موي هراجب قلعتم راج نم مك :لوقي هلع يبنلا ت ١

 راج لا قح ةياعرل ميظع ديكأت هيف : ( !هفورعم عتمف «ينود هباب قلغأ اذه !براي
 دحأ ناهأ نإف لاصتالاو فالتئالل ببس كلذو «راج نإو هتاساوم ىلع ثحلاو

 .( 45/٠5 (ضيف» .لاحلا سكعنا «هراج

 !؟ماحرآلا نم نوكي اذامف «ةمايقلا موي هراجب قّلعتي راجلا ناك اذإ : تلق

 !؟ماحرأألا يوذ نم ناريجلا ناك اذإ اذامو

  oهراج نود عبشي ال باب ۔ - 55

1Y/AYا ريشي ناف نبا تعجل وو ليدل ومص نعد  

 .«عئاج هراجو عبشي يذلا نمؤملا سيل»
 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 ب حرشلا *

 رظنا «سنجلل نمؤملا ةملك يف فيرعتلا :(عبشي يذلا نمؤملا سيل )

 .مدقت امك صقنيو ديزي نامبإلا نأ هيفو «( ۳٠١ / ) (ضيفلا»

 .هرادتقا ةّلقو «هرارطضا لاحب ملاع وه :يأ «لاحلل واولا :( عئاج هراجو )

 )۱۹٤/۱(. ٠ «لضف»

 ول فيك !نيملسملا يف عئاج ىقبيأ :هراج راج لك دّقفت ول فيكو : تلق
 !عمتجملا يف ريقف ىقبيأ ةاكزلا نم هيلع ىت ا ا
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 حضاو ليلد ثيدحلا يفو» )١49(: مقر تحت (ةحيحصلا» يف انخيش لاق

 . (نيعئاج هناريج ٌعّدي نأ ينغلا راج لا ىلع مرحي هنأ ىلع

 ٦۲ - ناريجلا يف مسقيف قرملا ءام رثكي باب - ه

 : ثالغب هلع يليلخ يناصوأ :لاق رَذ يبأ نع -_ ۲۳

 . فارطألا عدجم دبعل ولو عيطأو عمسأ)

 تزرحأ دقف ءىَّلص دف مامإلا تدجو نإف ؛اهعقول ةالصلا صر

 : ظفلب ةياور يفو)

 مسقا وأ «كناريج دهاعتو «ةقرملا ءام رثكأف َةَقَرَم تخبط اذإ !رذ ابأ ايد

 ١١(. 54 /(كناريج ىف

 ۲١۹[. ح ؛دجاسملا ك-ه :م.1 41 ۱٤۲ ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :م]

 *# حرشلا ي

 ةبحملاو ةقادصلا يهو «ةّلخلا نم : يليلخ : (ثالغب هت يليلخ يناصوأ)

 رظناو ءقيدصلا : ليلخلاو «هنطاب يف :يأ ؛هلالخ تراصف بلقلا تلّلخت ىتلا

 . «ةياهنلا»

 . (اهحصأو ةدوملا ىفصأ نمو قداصلا : ليلخلا» : (طيحملا» ىفو
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 ديدشعلاو ءءاضعألا عطقُم :يأ :( فارطألا عّدجم دبعل ولو عيطأو عّمسأ )
 . (ةياهنلا) .ريثكتلل

 ىلع لدي فارطألا عدجم و «بسنلا يندت ىلع لدي ( دبع ) هلوقو : تلق

 ىلاعت هَّللا ةعاط نع قيعت يتلا تايلكشلاو تايرهظملا ءاغلإ هيفف «ةروصلاو

 هلعلف «ةفالخلا يف يشرقلا ىلع يشرقلا ريغ دقت زاوج اذه نم مهفي الو
 مك ليبس نم كانه نكي مل اذإ «نيررضلا ٌلقأ وه ذإ ؛ةنتسفلا ءرد باب نم
 . يشرقلا

 هرظنا . «شيرق ىف ةفالخلا » : هع هلوقل يشرقلا مكحي نأ بتارملا نسحاف
 )١882١(. (ةحيحصلا) و )١١١4( «ةتسلا باتك ١ جيرخت يف

 هّللاو ءامدلا كقستو ةنتفلا مُكحت نأ نم ريخ يشرقلا ريغ مكح مث نمو
 . ملعأ

 ىلإ مّلكتملا ريمض نم تافتلالا انه نم :(اهّءام رثكأف ةقرَم تعنص اذإو )

 ةدايزلا ذإ ؛ليخبلا ىلع رمألا ريسيت ىلع فيطل هيبنت وهو» : ىبطرقلا لاق

 لك ىلع كلذ رّسيتي ال ذإ ءاهمحل رثُكأ لقي مل ذإ «هل نّمث ال ءيش يه امّنإ
 . دحأ

 .«لامكإلا لامكإ» رظناو «(« دسفُلا ريغ :راثكإلاب ينعيو : يبألا لاق

 .(يوون» .ًاكيش
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 . اعيش هنم مهطعأو كناريج دّقفت : يأ :« كناريج دهاعتو» ةياور يفو

 .«لضف» .راتخلاو بحتسملا : (اهتقول ةالصلا ّلَصَو)

 اهتظفح :يأ :( كتالص تزرحأ دقف «ىلص دق مامإلا تدجو نإف)

 . كنازيم يف اهباوثو اهرجأ تنمّضو اهتاوف تْنمأو «عايضلا نع اهتئصو

 ىلإ ريمضلا دوع نال «مامإلا عم ىلصت يتلا ةالصلا : يأ :( يهف لإو)

 ىلوأف ءًانّيعتم ًاضرف هنوكو «لّوألا وه ةالصلا نم زرحملا نالو برقأ برقألا
 .ًاضيأ «لضف» .ةيناثلا يهو نّيعتم ريغ ناك ام ةلفان هنوكب

 . ةدئاز :يأ : ( ةلفان )

 دهاعتو «ةقرملا ءام رثكاف ةقرُم تْخبط اذإرذ ابأ اي :ظفلب ةياور يفو)
 ' اعيش هنم مهطعأو كناريج دّقفت :يأ :( كناريج

 نسح نم هيف امل ؛قالخألا مراكم ىلإ داشرإو بدن رمأ وه » : يبطرقلا لاق
 هفعضل راجلا نوكي ا ل دو ةعلالاو ةا” اجو ةرشخلا

E Eبس نركز سر سلتا ومع ىلع  E 
 )٥۹۷/۸(. (لامكإلا لامكإ»

 .مدقتملا ظفللا يف امك هنم مهبصأ :يأ :( كناريج يف مسقا وأ )

 امك ؛ةدوملا ديزتو ةبحملا نع ربعت يتلا ظافلألا لامعتسا ثيدحلا يفو

 ةعاط ةرورضو «(يليلخ يناصوأ» :هلوق يف - هنع هللا يضر رذ وبأ لعف

 يف ريسيتلاو «ةقدّصلاو ةيدهلا ريقحت مدعو «حاوب رفُك هنم رهظي ملام مامإلا
 ؛كلذ ىلع نيعت يتلا لئاسولا ذاختاو «مهماعطإو ناريجلاب مامتهالاو «كلذ

 ةعامجلا ةالص لضفو ءاهتقول ةالصلا لضف هيفو «هوحنو قرملا ءام راثكإك
 راق



 ٦۳  ناريجلا ريخ باب ه4

 :لاق هنأ هَ هللا لوسر نع صاعلا نب ورمَع نب هَّللا دبع نع 2 64

 دنع ناريجلا ري و ناعم ياه ارحم

 . [راوجلا قح يف ءاج ام ب ۲۸ «ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :ت]

 ب حرشلا د

 E طوب بوما دعو

 .(ساّئلل مهعفنأ سانلا ريخ و : هيي هلوقك اذهو .ريثكلا نسحي ال ليلقلا

 .( 4755) مقرب (ةحيحصلا ) يف انخيش هجرخ نسح ثيدح

 يحال ارح ا ا اميلضتا ناك الإ نالحلا اع ا ی ىقو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «((۲۱۸) باب تحت ىتأيسو

 ىلعألاو ىندألا ىلع عقي بحاصلا) :(559/7) (ضيفلا) يف لاق

 ةلزنم ِهَّللا دنع مهريخف و اورا ا اار

 يف هلضفي دق رخآلا ناك ْنِإو «هبحاصل ًاعّفن امهرثكأ ؛بحطصا اميف ًاباوثو

 رخ نفئاضخ

 .«هراج وأ هبحاصل مهّرش هللا دنع مهّرش نأ هماهفإ يفو » :ًاضيأ هيفو

 راجلا بجاوب مايقلا ىلع ثح هيف :( هراجل مهريخ هللا دنع ناريجلا ريخو )

 ةقّلعتملا صوصنلا ةفرعم ىلع رفح هيفو «كلذ ىلإ قباستلاو ريخلا لعف راثكإو

 ةا دوفلاو لاف هللا دبع ياابو فظل نا
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 f = حلاصلا راجلا باب 2 00°

  - 111/Aeلاق هع يبنلا نع «ثراحلادبع نب عفان نع :

 بكر ملاو «حلاصلا راجل او عساولا نكسملا :ملسملا ءرملا ةداعس نم»
 .«ءىنهلا

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 هب حرشلا د

 نتعب امو. دعس ام تاس نيذلا اخماد دلا نا ةذاعس نمو

 عقاو جالع هيفو «هناحبس هبضغ بانتجاو ىلاعت هللا ةدابع ناسحإل ؛دبعلا

 .ةيسفنلا مهلاوحأ ىلع يعامتجالا عّضولا رثأ نايبو سالا

 نع نينبلا لصف ةيناكمإو «تاروعلا فشكت مدعل :( عساولا نكسملا)

 . كلذ ريغو فويضلا لابقتساو ءاهنم دب ال ىتلا تاقوألا ىف تانبلا

 ضار ىف يسع ةا ربع كمل او تک نا یه

 .ةديدع ةيسفنو ةيمسج

 نانا ةيووفك نكتب انك وی ءانبلا يف فارسإلا نم دبعلا رذحيلو

 اذايع ءةداعسلا نم ال ءاقشلا نم اذهف «مزلي ال اميف ةلئاطلا لايبدا وتس

 :ئلاعت: للاب

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو تاعاطلا ىلع نيعي هّنأل :(حلاصلا راج لاو )

 # ربصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو ]™ :ىلاعت هلوق لّئمعيو ءركنملا

 .ةرخآلا نع اهنتفو اهبئاصمو ايندلاب كلغشي الو «[":رصعلا]]
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 ةالص نم ؛تاعاطلا ءادأ يف ةناعإلا نم كلذ يف امل : ( ءينهلا بكرملاو )

 . كلذ وحنو محر ةّلصو ةاكزو ةقدصو جحو ةرمعو

 راو «مساولا نكسملاو ؛ةحلاصلا ةأرملا :ةداعسلا نم عبرأ » :ةياور يفو

 .ءينهلا بكرملاو «حلاصلا

 نكسملاو ءوسلا بكرملاو ءُءوسلا ةأرلاو ءءوسلا ٌراجلا :ءاقشلا نم عبرأو
3 

 .(۲۸۲) مقرب (ةحيحصلا» يف انخيش هجّرخ دقو «« قيضلا

 <ه  ءوسلا راجلا باب هك

 : هلت يِبَنلا ءاعد نم ناك :لاق ةريره يبأ نع - 5

 اينّذلا راج نف ؛ماقُلا راد يف ءوّسلا راج نم كب ذوعأ ينإ ! مهللا
 .(لوحتي

 :[عوسلا ناي ون 5ا ا يردوا امالا كدمد#و

 ب حرشلا *

 .(اي) ءادنلا ةادأ نع ضوع ةددشملا ميلا :(مهللا)

 . كب مصتعأو ريجتسأو ءىجتلأ يّنِإ :( كب ٌدوعأ ين )

 يهتني الو ىلاعت هللا رماوأب رمتأي ال يذلا راجلا نم : يأ : (ءوسلا راج نم )
 .هتاحبس هيهاون نع

 4«مُكَل ماقمال» : ىلاعت هلوق يفو «ةماقإلا راد : يأ :(ماقلا راد يفز

 ال : يأ مِضلاب مكل ماقُم ال ءىرقو «مكل عضوم ال :يأ ١۱١] :بازحألا]

 . مكل ةماقإ

 غ١1



 «ضيفلا» رظناو ا هذختا :عضوملاب ماقأ» :«حابصملا» يفو

(1۳۹/۲). 

 راد راح ن (J ‹ءردصلا ىنعمب امهو  ءاتلاب  ةماقملا راد يف تاياورلا ضعب يف

 .«هنم ىذألا عباتتل ةذاعتسالاب قحأ ةماقلا

 ا ا يا ا هين
 ما سام مام

eT 

 يوس راج هلو ةّنجلا يف ةلزنم ملسملل نوكي نأ ًأدبأ دبعلا روصتي ال : تل

 هم مّلعملاو ءوسلا راج نم هناحبس هّللاب ذيعتسملاوه هلت يبْنلا نأ امّيس الو

 : يع انهيف لاق دقو هنا هللا دنع ةليسؤلا هل نوكت نأ وجر وهو كلذ

 . (وه انأ نوكأ نأ وجرأو هللا دابع نم دبعل الإ يغبنت ال ةنجلا يف ةلزنم اهّنِإف»

 .( ۳۸٤ ) ملسم

 ناک ن نك نالا نرش دوج لامك ها دا ا و و دس

 و نا لا اذايع افا مه ر ا كف لو زانا لآ جم ناخ

 ش . ملعأ

 راوج ىلع صرحلا يضتقي مالا راد يف ءوسلا راج نم هناحّبس هّللاب ذوعتلاو

 نا A ME م دب عزا ار «حالصلا لهأ

 «ةرخآلا يف هترواجم يف ًاببس اذه نوكي الو هيلع ام ىَدأ دق نوكيف «ركنملا

 م

 م1١



 اا اذايع#ةزخألا ا "نع را ويدشكلو

 هجّرخ نسح ثيدح وهو ؛(كنع لوحتي ةيدابلا راج نف » :ةياور يف

 )١14147(. ثيدحلا تحت ( ةحيحصلا » ىف انخيش

 حيحص ثيدح وهو ؛(َلياز ليازي نأ ًءاش اذإ رفاسملا راج نف » :ةياور يفو

 )١14147(. ثيدحلا تحت ةحيحصلا يف انخيش هجرخ

 «هب ةناعتسالاو هيلإ ءاجتلالاو هناحبس هّللاب ةذاعتسالا لْضف ثيدحلا ىفو

 .( ءوسلا راج نم ةذاعتسالا باب ) (ةذاعتسالا 0( باتك ىف ىئاسنلا هدروأ كلذل

 راج نإف» :هلوق يف كلذو «,ءاعدلا نيح دبعلا ةاناعم ليصفت نايب هيفو

 . ىلاعت هللا ىلإ مهلاو ثبلا ىوكش باب نم ؛«ايندلا

 .«هابأو هاخأو هراج لجرلا لتقي ىتح ةعاسلا موقت الد

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 لضف ثيدحلا يف : ( هابأو هاخأو هراج لجرلا لتقي ىتح ةعاسلا موقت ال)

 .بآلاو خآلا هيلع فطع دق هَ هللا لوسر نال هتمرح مظعو راجلا

 يف صوصنلاو «يصاعملاو داسفلا رهاظم ىلع الإ موقت ال ةعاسلا نأ هيفو

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «ةريثك اذه
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 ئرجل> يي ىج
 یی ورو نهج ےک

 ٩  هراج يذؤي ال باب - ۷

 : لاق ةريره يبأ نع - ۸

 ءراهنلا موصتو ليللا موقت ةنالف نإ ! هللا لوسراي : هلت يبنلل ليق
 : هلل هللا لوسر لاقف ؟اهناسلب اهتاريج يذؤتو ,.قّدّصتو «لعفتو

 .«رانلا لهأ نم يه ءاهيف ريخ الو

 لاقف ؟ًادحأ يذؤت الو «راوثأب قَّدّصَتو ,ةبوتكملا يلصت ةنالفو :اولاق
 : هلل هللا لوسر

 . تلا لهأ نم يه د

 *ب حرشلا

 ؛لعفتو «راهنلا موصتو ليللا موقت ةنالف نإ !هّللا لوسراي : لَم يبل لبق )
 .(لضف» .ةأرما مسا نع ةيانك ةنالف :( ؟اهناسلب اهئاريج يذؤُتو «قّدّصتو

 . كلذ ةحلصملا تضتقا اذإ ًالإ مسالا رْكذ مدع يف لئاسلا بدأ هيفو : تلق

 ىلع لدي اذه :(راتلا لهأ نم يه ءاهيف ريخ ال : هلع هللا لوسر لاقف)

 ناسللاب راجلا ءاذيإ ناوحمب ال دق مايقلاو مايصلا ّنأو «ةنسلألا دئاصح ةروطخ

 .هراج يذؤي نمع ريخلا يفنو «دابعلا قوقح ميظعتو راجلا لضف هيفو «هوحنو

 يضر ةريره يبأ ثيدح يف امك «ةمايقلا موي نوسلفلا مه ءالؤه لاثمأو

 ال نم'انيف سلقملا :ارلاق ؟شلفلا ام نوردتاو لاق 4 هللا لوس نأ يدع هللا

 1 1 ش .عاتم الو هل مهرد

 دق يتأيو قاك زو مايصو ةالصب ةمايقلا موي يتأي «يتَّمأ نم سلفا نِ :لاقف
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 .اذه برضو ءاذه مد كّفسو ءاذه لام لكاو ءاذه فذقو اذه متش

 نأ لبق «هّتانسح َْتّيِنَف نإف «هتانسح نم اذهو هتانسح نم اذه طعيَف

 ملسم .(راّثلا يف حرط مث . هيلع ْتَحِرطَف ٌمُهاَياَطَخ نم ّذخأ «هيلع ام ىَضْقَي

 .(5هم)

 يف :(ًادحأ يذؤت الو «راوثاب قّدّصَتو «ةبوتكملا يلصت ةنالفو :اولاق)
 ))١۱۹۰(. ( ةحيحصلا ) رظناو «« طقألا نم » : ةياور

 يس او ‹طقألا نم ةعطق يهو «روث عمج :راوثألاو

 .(ةياهنلا»

 لضفو ىذألا فك لضف هيف :(ةّنجلا لهأ نم يه : هل هللا لوسر لاقف)

 .ةقدصلاو ةالصلا

 : لاق هع هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع _ 68

 .(هقئاوب هراج نمي ال نهال لخديال»

 ۷٣[. ح «ناميإلا ك ١- :م]

 *ب حرشلا *“

 عمج :قئاوبلا) :يوونلا لاق :(هّقئاوّب هراج نمأي ال نم ةئجلا لخدي ال)

 . كتفلاو ةيهادلاو ةلئاغلا ىهو ةقئاب

 «اذه هبشأام لك ىف نايرجي ناباوج (ةّنجلا لخدي ال) ىنعم ىفو
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 ذاع ننجح

 اهباوبأ تحت اذإ نيزئافلا لوخد تقو اهلخدي ال نأ هؤازج هانعم : يناشلار

 .ًالوأ اهلخ ديف هنع یفعب دقو ىزاجي دق من رخي لب مهل

 تام نم نأ ؛قحلا لهأ بهذم نأ انمّدق اّنأل ؛نيليوأتلا نيذه انلّوأت امّنإو

 هّلخدأف هنع افع ءاش نإ ىلاعت هّللا ىلإ وهف ذ ؛رئابكلا ىلع اًرصُم ديحوتلا ىلع

 .(ملعأ هّللاو «ةّنجلا هلخدأ مث هّبَقاع ءاش نإو أَو ةّنجلا

 ةازاجم ىزاجي ال هنأ دارملا نوكي نأ لمتحيو»» :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 ظيلغتلاو رجزلا جرخم جرخ اذه نأ وأ ءالثم ةلهو لوأ نم ةنجلا لوخدب نمؤملا

 . «ملعأ هللاو «دارم ريغ هرهاظو

 دن لا ل لا وحلا

 نمؤي ال هّللاو ءنمؤي ال هّللاو ءنمؤي ال هّللاو» : لاق هلع هع يبنلا

 . «هقئاوب هراج نمأي ال يذلا : لاق !هّللا لوسراي نمو :ليق

 ترول هسا ناک مزا رست ناك دلال كارو غلا + ىف لاق

 نا ر او ی داوم ا لوف ف فدورخ

 ةنظم ةريبكلا هذه ىلع هرارصإف «هتلص دّكأو هتمرح هللا مظع ام هناهتما ىلع

 يف وه وأ ءاهلخدي ال رفكلاب هل متخ نمو «هديرب يصاعملا نف «هب رفكلا لولح
 . (هراج قحب ماق نمل ةدعلا ةّنجلا دارملا وأ لحتسملا

 ٠۷ ةاش نسرف ولو اهتراجل ةراج نرقحت ال باب - 4

 يل لاق :تلاق اهَّنأ هتدج نع «يلهشألا ذاعُم نب ورمع نع 2. 05
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 : هلع هللا لوسر

 ةاش عارك ولو ؛اهتراج كنم ةأرما كرقحتال ! تانمؤملا ءاسن ايد

 .(قرحم

 .[هدعب ام رظنا ]

 *ب حرشلا و

 : يتآلا  هنع هللا يضر  ةريره يبأ ثيدح يفو : (تانمؤملا ءاسن اي)

 .( تاملسملا ءاسناي»

 : ضايع لاق ( تاملسملا ءاسن اي » :هلوقو» :(9١ا/ه) (حتفلا» ىف لاق

 ةياور يهو «ةفاضإلا ىلع تاملسملا رجو ءءاسنلا بصن رهشألا حصألا

 ىلع نييفوكلا دنع وهو «عماجلا دجسمك هتفص ىلا ءىشلا ةفاضإ نم ؛ ةقراشملا

 اودع يق نورد نييرصبلا دنعو «هرهاظ

 يف زوجيو «دّرفم ىدانم هنأ ىلع ةزمهلا عفرب ءاج :هريغو يليهسلا لاقو

 «تاجلسلا ءاسنلا اهيا اي ىس ىلع «ظالللا ىلع فه عقرلا تاللا
 . بصنلا ةمالع ءاتلا رسكو «عضوملا ىلع ةفص بصنلاو

 ضيفي الا تركو فاض قدام هنآ لع ةرسهلا بص قاورو

 ةفصلا ىلإ فوصوملا هيف فيضأ امم وهو «عماجلا دجسم مهلوقك ؛ةفاضإلاب

 :وحن هماقم هتفص ةماقإو فوصوملا فذح ىلع هنولوأتي نويرصبلاف «ظفللا ىف

 . تارفاكلا ال :يأ «تانمؤملا فئاوطلا ءاسن اي وأ ءتاملسملا سفنألا ءاسن اي

 : يأ «موقلا لاجر ءالؤه CS O تالاضاف اي هريدقت :ليقو

 يف ظافلألا فالتخاب نوفتكيو «هيف فادح ال نأ نوعّدي نويفوكلاو «مهلضافأ

 . ةرياغملا



 لاقُي امك تانمؤملا تاريخ اي ىنعملاف نهل حدملا ىنعم ىلع ةفاضإلا تحصف
 کلا يف نهكراشُي نهريغ نال ؛هب نهْصّصخي مل هتاب بّقعتو «موقلا لاجر
 .( كلذ ريغ ليقو «قاحلإلا قيرطب نهنكر اشي نهنأب بيَجأو

 نهنألو «ءاضخبلاو ةدوملا دراوم نهنأل ءاسنلاب يهنلا صخ » :اضيأ لاقو
 . ىهتنا . (امهنم لك ىف ًالاعفنا عرسأ

 نردقي ىئاللا نهو «ًالثم ناريجلا دهاعتل قرملا ءام راثكإ نهنكميف «تاّيمكلا
 ةفرعمو ةبرجت نم هب ندرفنا امم كلذ وحنو ءاهتفاضإ حلصت ىتلا ةيمكلا هذه

 . لاجرلا نود

 : ناسنإلا نم عارُكلا :( قّرحُم ةاش عارُك ولو اهتراجل نكنم ٌةأرما نرقحت ال )
 يف عاركلا نوكي الو ءبعكلا نود ام باودلا نمو «بعكلا ىلإ ةبكرلا نود ام
 دلا نق وكيف هار اما ر اخ دادا ىف ا هيلا ود لرل
 نالا نل

 هللا نرالا هاف اقش نوكيل نيكل قيعضتلاو لوكفم وسا قرحم
 لا

 )٥۳۸(: و )۲١۸( (هحیحص)» ىف فتصملا ثيدح اذه لثم يف درو دقو

 . «تلبقل عارك وأ عارذ ىلإ يدهأ ولو «تّبجأل عارُك وأ عارذ ىلإ تيعد ول »

 اميف ةظعوملاب ءاسنلا صاصتخا :اهنم دئاوفلا نم ديدعلا ثيدحلا يفو

 «يداهتلا ىلع دّوعي هّنأل اهتميق تلق نإو ةّيطعلاو ةيدهلا ريقحت مدعو «مزلي

 هجرخ نسح ثيدح وهو )- مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك (ةداع ريخلاو»
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 .(( ٠١١ ) (ةحيحصلا» يف انخيش

 يف ءىرما لک » : هلع يبنلا ثيدحب نيعباتلا نم وهو دّئرَم وبأ رأت دقلو

 هيف قّدصت لإ ٌموي هعطخي ال ناكف ؛(ساّنلا نيب ىضقُي ىتح هجقّدص ّلظ

 بيغرتلا حيحص» يف امك حيحص ثيدح وهو «ةلصب وأ ةكعك ولو «ءيشب

 قوي ال وأ لغشُني دق هّلِإف ريثكلا ىلع قّدصتلا وأ ةّيدهلا يف رصتقا نمف

 هّللا نذإب قّفوُي ِهّنإف «ةقاطلاو عسولا بسح اذهو اذه لّعف نمو ,ريثك وأ ليلقل

 . كلذ ىلع راثكإلا وأ ةموادملل

 هت هللا لوسر لوق يضمي ثيدحلا اذهو «هب ةاصولاو راجلا لضف هيفو

 . (« عئاج هراجو عبشي يذلا نمؤملا سيل» : مدقتملا

 لاخمألا برضو «ريخلا لعف نم جّرحتلا ةلازإ يف ملاعلا عسو لّدب هيفو

 ١ _ هلع يبنلا لاق :ةريره يبأ نع :

 ولو اهتراجل ةراج ٌنرقحت ال ! تاملسملا ءاسن اي! تاملسملا ءاسن ايد
 .«ةاش نسرف

 .[۹۰ ح «ةاكزلا ك ١١ :م .اهتراجل ةراج نرقحت ال ب_- 5٠ « بدألا ۷۸-3 :خ]

 . يظفل ديكوت :(! تاملسملا ءاسن اي !تاملسملا ءاسن اي)
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 : نسرفلا ) : ةدايزب «ةياهنلا» يف :(ةاش نسرف ولو اهتراجل هاج وفعال

 قاشلل رات سي دقو ةنادلل رفاخلاتك هديل لل ؛محللا ليلق مظع

 . «فلّظلا وه ةاشلل يذلاو «ةيلصأ ليقو ةدئاز هنونو «ةاش نسرف :لاقُيف

 د يسرا[ قومك يحل وهنا تلكلاو]

 ال ؛هلوبقو ريسيلا ءيشلا ءادهإ يف ةغلابملا ىلإ كلذب ريشأو » : ظفاحلا لاق

 ةيدهلا نم ةراج عنمت ال :يأ «هئادهإب ةداعلا رجت مل هنأ «نسرفلا ةقيقح ىلإ

 ناك نإو رسيت امب اهل دوجت نأ يغبني لب ءاهلالقتسال اهدنع دوجوملا اهتراجل
 .مدعلا نم ريخ وهف ءًاليلق

 عقو امّنِإ يهنلا نوكي نأ لمتحُيو ؛ةغلابملا ليبس ىلع نسّرفلا ركذو
 معألا ىلع هلُمحو ءاليلق ناك ولو اهيلإ ىدهُي ام رقتحت ال اهّنأو ءاهيلإ ىدهملل
 .(« ىلوأ كلذ نم

 “۸ - راجلا ةياكش باب 8

 :لاق ةريره يبأ نع _ ۲

 : لاقف ,ينيذؤي ًاراج يل نإ ! هّللا لوسر اي :لجر لاق

 .«قيرّطلا ىلإ كعاتم جرخأف قلطنا»

 يل : لاق ؟كنأش ام :اولاقف :هيلع ساتلا عمتجاف «هعاتم جرخأف قّلطناف

 :لاقف هَ يبنلل تركذف «ينيذؤي راج

 ,هنعلا !مهللا :نولوقي اولعجف (قيرّطلا ىلإ كعاتم جرخأف قلطنا»

 .هزخأ ! مهللا
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 .كيذوأ ال ! هّللاوف ,كلزنم ىلإ عجرا : لاقف هاتأف هغلبف

 .[راوجلا قح يف ب 5 «بدألا ك غ٠ :د]

 *ب حرشلا *“

 زاوج ىلع ةّلدألا نم اذه : ( ينيذؤي ًاراج يل نإ هللا لوسر اي :لجر لاق)

 هيفو «يدعتلا دصو ملظلا عفدل ىوكشلا يف انه وهو «تالاحلا ضعب يف ةبيغلا

 . ةيعامتجالا رومألا يف ملاعلاو مامإلا ةراشتسا

 :يتآلا ةفيحج يبأ ثيدح يف :(قيرطلا ىلإ كععاتم جرخاف قلطنا :لاقف )

 ملاعلاو مكاحلا لّبَق نم دشرتسملاو لئاسلا هيجوت هيفو ؛(هنعلي هب رم نمف»

 : نارام وأ ءالتبا وأ برك نم صالخلل

 يل :لاق ؟كئأش ام :اولاقف «هيلع سائلا عمتجاف ؛هعاتم جّرخأف قلطناف )

 : ( قيرطلا ىلإ كعاتم جرخأف قلطنا :لاقف هلع يبنلل ترك ذف «ينيذؤي راج

 يعامتجالا نماضتلا روص نم وهو «ملسملا هيخأب ملسملا مامتها ىلع لدي اذهو

 . يغابلاو ملاظلا دض عمتجما ةراثإ هيفو «عمتجملا اهيلع نوكي نأ يغبني يتلا

 ةمحر نم درطلا :نعللا :(هزخأ !مهللا «هنعلا !مهللا :نولوقي اولعجف)

 نا افلا يلا قلل اوما ةرطلا + نعللا لضاو هللا

 .(ةياهنلا»

 نواعتلا هيفو «ءاملعلا ضعب رّكذ امك هيلع ءاعدلاو نّيعملا نعل زاوج هيفو

 . يوبنلا مهفلاب ًامولظم وأ ًالاظ ملسملا رصنو ىوقتلاو بلا ىلع
 ةبيط راثآ ( ه8 ص) «ردقلاب جاجتحالا» باتك ىلع انخيش قيلعت يفو

 . تكش نإ هيلإ عجراف «عوضوملا اذه يف ديفم مالكو
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ORIS eaنييك  

 صوصنلا هرجزت ال ساّنلا ضعبو «ناك دقو هّيغ نع عجريف نعللا هّعْلبي نأ اذه

 . هانعمب يل انخيش هلاق . بولسألا اذهب دارملا ققحتيف

o۳لاق ةفيحج يبأ نع - : 

 : لاقف «هراج هلع يبنلا ىلإ لجر اكش
 .«هنعلي هب رم نمف قيرطلا ىلع هعضف كعاتم لمحا»

 ا رم
 : لاقف ؟سانلا نم تيقل ام :لاقف هلت يبنلا ىلا ءاجف

 .هوحن وأ (تيفك» : ىكش يذلل لاق مث .«مهتنعل قوف هللا ةنعل َنِإ»

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 *ب حرشلا

 قيرطلا ىلع هْعّضن كعاتم لمحا :لاقف «هراج هل لع يبنلا ىلإ لجر اكشر
 ملع نمل نعللا بالجتسا هيف : (هتعلی هب رم نم لک َلّعجف «هنعلي هب رم نمف

 . انيداتو اريج تدل لفها

 قوف هّللا ةنعل نإ :لاقف ؟سانلا نم تيقل ام :لاقف هلت بتلا ىلا ءاجف)

 هناحبس لاتا هریک ذتو ؛ملاظلل ئبرملاو ملاعلاو مامإلا ةعباتم هيف : ( مهتتعل

 .نيملسملا نع هاذأ فكو

 مامتعالاو اضيأ مؤلظملا ةعباتت هيف وحن وأ تيفُك كش يدلل لاقت

 . هرطاخ ربجو هتاساومو هب



 س4 2 جرخي ىتح هراج ىذآ نم باب ك٠

 : لوقي نابوث ناك : لاق يصمحلا رماع يبأ نع - 4

 امهو اتامف ءامهدحأ كلهيف « مايأ ةثالث قوف نامراصتي نيلجر نم ام»

 .ًاعيمج اكله الإ ,ةمراصملا نم كلذ ىلع

 نم جرخي نأ ىلع كلذ هلمحي ىتح هرهقيو هراج ملظي راج نم امو

 .(كله لإ ,هلزنم

 ٭ حرشلا دع

 مرصلا لصأ :( مايأ ةثالث قوف نامراصتي نيلجر نم ام :لوقي نابوث ناك )

 .مالكلا ةعطاقمو نارجهلا ىنعمب انه وهو «عطقلا

 قوف ًاملسم مراصي نأ ملسمل لحيال» :اهنم ةديدع ظافلاب اعوفرم درو دقو

 .ىلاعت هّللا ءاش نإ ( ٤۰۲/۳۱۱ ) مقرب يتأيسو «( ثالث

 حلصلل ةموصخلا يف ادتشا اذإ نيمصاختملا عمج كرت ةمكحلا نم هّلعلو

 بضغلا ةأطو فيفختو حفصلاو وفعلا لأب يف ىعدأ هّنأل «ةثالثلا لبق امهنيب

 .هنوكس وأ

 .تومي :يأ :(امهدحأ كلهيف )

 ةينملا هلجاعت نأ اذإ مراصملا شخيلف : ( ةمراصملا نم كلذ ىلع امهو اتامف)

 ؛نارجهلاو ةعطاقملا امهرمأ ةبقاع لعجي امهدحأ توم ذإ ؛هاخأ لجاعتوأ

 كلذ كغ ناتوميف

 . « ةياهنلا» رظناو ءامهلامعأ ءوسب راثلا ابجوتسا :يأ : (ًاعيمج اكله الإ )
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 نم جرخي نأ ىلع كلذ هلمحي ىتح ؛هرهقيو هراج ملظي راج نم امو)

 . هتلعُف رشب راثلا بجوتسا : يأ : ( كله الإ «هلزنم

 ١ راج باب اليهودي  ۷۰

 همالغو ورمع نب هّللادبع دنع تنك :لاق دهاجم نع - ۸/49

 لجر لاقف «يدوهيلا انراجب أدباف تغرف اذإ ! مالغ اي : لاقف «ةاش خلسي

 : لاق ؟هَللا كحلصأ يدوهيلا :موقلا نم

 هنأ انيؤر وأ انيشخ ىّتح ,راجلاب يصوي هلت يبنلا تعمس ينإ »
 : اتر

 ءاج ام ب-۲۸ «ةلصلاو ربلا ك ٠١ :ت .راوجلا قح يف ب ١77 «بدألا ك- :٠٠ د]

 . [راوجلا قح يف

 *# حرشلا د

 اذإ !مالغ اي :لاقف «ةاش خلسي همالُعو ورمع نب هّللادبع دنع تنك )

 .هعيطقتو هخلس نم تيهتنا : يأ : ( تغرف

 :يأ 2( يدوهيلا راج باب ) : بابلا دهاش اذه :( يدوهيلا انراجب أدياف )

 باب) ني دق امك بابلا مسا سيلو ؟يدوهيلا هراج عم ملسملا نوكي فيك

 «يدوهيلا هراج هاجت ةلعف هيلع يغبني امو ملسملا وه ينعملا ذإ (يدوهيلا راجلا

 . ملعأ هّللاو

 هنأ نظ نمل ءاعدلا هيف : ( ؟هّللا كَّحلصأ يدوهيلا :موقلا نم لجر لاقف )

 .راكنإلا يف ةبيّطلا بيلاسألا نم اذهو «باوصلا ريغ ىلع
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 هنأ انيؤر وأ انيك يح رانا طوي هلع يتلا تحسس ينإ لاق

 رظناو ؛هتنتف تنمأ اذإ ؛كرشملا لمشي هّنأ كلذ نم مهفيف :(هثرويس
(۷۸). 

 ۷١  مركلا باب ۔ ۲

 : لاق ةريره يبأ نع - 1+5

 : لاق ؟مركأ ساّنلا يأ : هلت هللا لوسر لكس

 .«مهاقتأ هّللا دنع مهمركأ»

 : لاق «كلأسن اذه نع سيل :اولاق

 (855 / يركلا نبا ميركلا نبا ميركلا هّنإ :ةياور يفو) سانلا مركأف»
 .هّللا ليلخ نبا هللا يبن نبا هللا يبن فسوي

 : لاق ءكلأسن اذه نع سيل :اولاق

 .(؟ينولأست برعلا نداعم نعف)»

 : لاق معن :اولاق

 .«اوهقف اذإ مالسإلا يف مكرايخ ةّيلهاجلا يف مكرايخف»

 4+ :م .4ًاليلخ ميهاربإ هللا خاو )» ىلاعت هللا لوق ب ۸ «ءايبنالا ك 70 :خ]
 ١58[. ح «لئاضفلا ك

 نب حرشلا د

 ريخلا عاونأل عماجلا :ميركلا :( ؟مركأ ساّنلا يأ : هلت هللا لوسر لكس )
 . «ةياهنلا» . لئاضفلاو فرشلاو

 م١



 دنع مكمركأ نإ 8 :ىلاعت هلوقل قفاوم :( مهاقتأ هللا دنع مهُمركأ :لاق )

 لامعألاب فرشلا ةهج نم باوجلا اذهو ١١[« :تارجحلا]  مكاقتأ هللا

 .( 4١ 4/5) «حتف» رظنا «ةحلاصلا

 نايبو «هدارم نع حاصفإلل لئاسلا ةأرج هيف : ( كلأسن اذه نع سيل اولاق )

 ىلع ةباجإلا ةقفاوم مدع وأ «همهف مدعب حيرصتلا وأ «ةباجإلا حوضو مدع

 .هدصقي يذلا لاؤسلا

 فسوي  ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا هّنِإ : ةياور يفو  سانلا مركأف :لاق)

a OE SSهدد  ANE 

 .«حتفلا» رظناو «حلاصلا

 مركو «ةّقعلاو لامجلاو ملعلاو ةوبنلا فرش هل عمتجا هأل : ميركلا هّلإ : هلوقو

 «يبن نبا يبن نبا يبن نبا يبن وهف «نيدلاو ايندلا ةسائرو لدعلاو «قالخألا

 .( ةياهنلا» . ةوبنلا يف ةعبرأ عبار

 . باوجلا ةفرعمل هحاحلإو لئاسلا رارصإ هيف :( كلأسن اذه نع سيل :اولاق )

 :«حيحصلا» خسُن ضعب يف : ( ؟ينولأست برعلا نداعُم نعف :لاق)

 .( يننولأست )

 ةضفلاو بهذلاك «ضرألا رهاوج اهنم جرختست يتلا عضاوملا : نداعملا

 . ينولأست اهب نورخافتيو اهيلإ نوبسني يتلا برعلا لوصأ نعف : ىنعملاو

 . فرصتب (ةياهنلا»

 توافتك ؛ةعضلاو فرشلاب بسنلا يف نوتوافتم سانلا» :(عمجملا» يفو
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 ضيفل لوبقلاب مالسإلا يف مهتوافتو ءامهنود امو ةضفلاو بهذلا يف نداعملا

 .«هلوبق مدعو بتارم ىلع ةمكحلاو ملعلا بسحب هللا

 يف لاق : (مالسإلا يف مكرايخ ةّيلهاجلا يف مكرايخف : لاق «معن :اولاق )

 يف مكرايخ ةّيلهاجلا يف مكرايخف» :ريسي فذحب ( 11١5/5 (حتفلا»

 نأ لمتحيو «ريخ عمج ( مكرايخ ) هلوقب ديري نأ لمتحي ؛(اوهقف اذإ مالسإلا

 نيب عّمج نم لضفألا نف ءريْخأو ريخ : دحاولا يف لوقت «ليضفتلا لعفأ ديري

 . مالسإلا ىف فرشلاو ةيلهاجلا ىف فرشلا

 عبطلا ةمئالم ةهج نم ةدومحما لاصخلاب ةيلهاجلا يف مهفرش ناكو

 ىف فرشلا مك قلد نيفصعلا ءابآلا ىلإ: باشعتالاب اسو رفات

 هّقفتلا كلذ ىلإ فاضأ نم ةبترم مهعفرأ مث ءًاعرش ةدومحملا لاصخلاب مالسإلا

 . بتارملا ىندأ اذهف مالسإلا

 ؛ةيلهاجلا يف ًافيرش نكي ملو هقفو مالسإلا يف فّرش نم : ثلاثلا مسقلاو

 . هقفتي مل نکل كلذك ناك نم هنودو

 مالسإلا يف ًافورشم راص مث ؛ةيلهاجلا يف ًافيرش ناك نم :عبارلا مسقلاو

 E O E agg ذوق

 :لاقي «حتفلاو قشلا نم هقاقتشاو «مهَقلا :لصألا ىف هقفلا :(اوهقف اذإ)

 ءًاملاع ًاهيقف راص اذإ هّقفي هَّقُفو «ملعو مهف اذإ ًاهقف هقفي - رسكلاب- لجرلا هق

 انهت عورملا a ةميرشلاا دلعي فاح :ققرملا لطم ماكو

 .(ةياهنلا»



 تا عفري ناميإلا ناق اوين اذإ) ديقو» :(عمجملا) يف ءاجو

 بستلا فرش عمتجيف «ىلصألا بسنلا بلجتسا ملعلاب ىّلحت اذإف «ةيلهاجلا

 . «لطاعلا فيرشلا نم عفرأ ملاعلا عيضولا نأ هيفو «بسحلاو

 ۷١  رجافلاو ربلا ىلإ ناسحإلا باب - ۳

 :لاق [ ٠١ :نمحرلا] 4 ناسحإلا الإ

 .«رجافلاو ربل ةلجسم يه»

 ي حرشلا وب

 نبا لاق :(  ناّسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له : يلع نب دمحم نع)

 يف هيلإ ناسحإلا الإ ايندلا يف لمعلا يف نّسحأ نمل يأ ١ : (هريسفت ١ يف ريثك

 .([75:سنوي] 4 ةدايزو ىنسحلا اونسحأ َنيِذّلل :  ىلاعت لاق امك ءةرخآلا

 ىف هيلإ نسحب نأ الإ ايندلا ىف نَسحأ نم ءازجام يأ» :يوغبلا لاق

 .» ةرخآلا

 !؟(ةنجلا الإ هل

 ناسحإلا يف ةقلطم ةلّسرم يه : يأ » : (رجافلاو ربل ةلجّسسم ىه :لاق)

 . «ةياهنلا» .«لوذبملا لاملا :لّجْسْلاو .ًارجاف وأ ناك ارب ؛دحأ لك ىلإ

 لجل



 يج ىلا رج

 ېی ورا مد ےک

 ۳ ۔ ًاميتي لوعي نم لضف باب - 5

 : هلل يبدلا نع «ةريره يبأ نع 2 ۸

 يذلاكو ءهَّللا ليبس ىف نيدهاجماك ,نيكاسملاو ةلمرألا ىلع يعاسلا»

 .«ليللا موقيو راهنلا موصي
 .[ 4١ ح ,دهزلا ك ٠۳ :م .لهألا ىلع ةقفنلا لضف ب ١ «تاقفنلا ك- 55 :خ]

 *٭ حرشلا *

 .نيكسملاو ةلمرألا عفني ام ليصحت يف ءيجيو بهذي يذلا : ( يعاسلا )

 .(حتف)

 ءاوس اهل جوز ال نم :ةلمرألا» )١١1/18(: يوونلا لاق :( ةلمرألا ىلع )

 .اهجوز اهقراف يتلا يه :ليقو «ال مأ تجوزت تناك

 باهّذو رقفلا وهو «لامرإلا نم اهل لصحي امل ةلمرأ تمس :ةبيتق نبا لاق
 . «هداز ىنف اذإ لجرلا لمرأ :لاقي جوزلا دقفب دازلا

 هل يذلا وه :ليقو «هل ءيش ال يذلا وهو :نيكسم عمج :(نيكاسملاو)

 . (ةياهنلا ) رظناو ءةعيسلا لاحلاو لالا ةّلقو

 حيحص و و ( 5767 ) ( فّئصملا حيحص» يف :(ِهّللا ليبس يف نيدهاجماك )

 . (هّللا ليبس يف دهاجماك » :( ۲۹۸۲ ) « ملسم

 ( ١ ) 1٠۰۷ فّتصملا حيحص» يف :( ليللا موقير راهنلا موصي يذلاكو)

 لوح



 رتفي ال مئاقلاك » :  يبنعقلا شي لاق هبسحأو (۲۹۸۲) «ملسم حيحص )و

 .ارطفي ال مئاصلاكو

 .ملسمو يراخبلا خيش ةملسم نب هّللادبع وه : يبنعقلاو

 هَّنأو ءنيكسم لاو ةلمرألا ىلع ىعسيو ًاميتي لوعي نم لف ثيدحلا يفو
 . ليللا مئاقو راهتلا مئاصكو «هّللا ليبس يف دهاجماك

 يأو «ليبسلا وه هّللاو اذه ؛ضرألاو تاومسلا اهضرع ةّئجب تعمط نَم ايف

 !ليللا ماقو راهنلا ماص نمكو «نيدهاجماك نوكت نأ نم مظعأ ليبس

 نم ةبترم ىلعأ هّنأو «ىلاعت هللا دنع دهاجملا ةلزنم ثيدحلا يفو

 نود هّبشم ا نال ؛ليللا مئاقو راهتلا مئاصو «نيكسملاو ةلمرألا ىلع يعاسلا

 .هب هبشملا

 ٥ هل ًاميتي لوعي نم لضف باب ۔ ۷٤

  - ۲/44تلاق هلت يبّنلا جوز ةشئاع نع :

 «ةدحاو ةرمت الإ يدنع دحت ملف ينتلاسف ءاهل ناتنبا اهعم ةأرما ينتءاج

 هب يبنلا لخدف تجر خف «تماق مث ءاهيعنبا نيب اهتمّسقف ءاهتيطعأف

 لاقف «هتلدحف :

 .«راثلا نم ارتس هل نك َنهيلإ نسحأف ًائيش تانبلا هذه نم يلي نم»

 قاكرلا ك- 54 :خ] ٠ :م .ةقدصلا نم ليلقلاو ةرت قشب ولو رانلا ارقتا ب ٤٥ ك

 ١[. ۷ح «بادآلاو ةلصلاو ّربلا
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 يج سو نع
 یی ور نه ع

 هع حرشلا هب

 «ةدحاو ةرمت الإ يدنع دجت ملف ينتلاسف ءاهل ناتنبا اهعم ةأرما ينتءاج )

 راتلا اوقتا باب ) يف (حيحصلا » يف فّنصملا هلعج كلذ لجأ نم : (اهتيطعأف

 . (ةرمت قشب ولو

00 

 ةا تق ا (هتثدحف هل ع يبنلا لخدف تجّرخف «تماق مث)

 .رمألاب هلي يبنلا

 «ءيشلا يلو نم :(نهيلإ نّسحاف اعيش تانبلا هذه نم يلي نم :لاقف)

 .فّرصتب «طيسولا» .هب ماقو هّرمأ َكْلَم اذإ ةيالو هيلي

 / يع انا اقوا قوقل كك

 هللا همحر  فتصملا هيلإ راشأ يذلا ميتيلا ركذ ثيدحلا يف سيل :ةدئاف

 اميف ثيدحلا قرط ظافلأ يف الو (هل ًاميتي لوعي نم لّضف باب) :هلوقب

 ؛هيلإ نّسحأ وأ هل ميتي عم «ةهباش امو لعفلا اذه لّعف نم :دارلا لعلف  تملع

 اعا رانا نع راحت هلاك

 .(83/55) ثيدحلا رظناو

 Vo - هيوبأ نيب امیتی لوعي نم لضف باب - 55

 هت يبنلا نع اهيبأ نع «يرهفلا ةرم تنب ديعس مأ نع _ 6

 : لاق
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 ىف نايفس كش «هذه نم هذهك وأ ,نيتاهك ةّنجلا ىف ميتيلا لفاكو انأ»

 .ماهبإلا يلت يتلاو ىطسولا

 .[ةتسلا بتكل | نم ءيش يف سيل ]

 *ب حرشلا ٭

 نم ىلإ عجرت ( هيوبأ ) يف ءاهلا : ( هيوبأ نيب اميتي لوعي نم لضف باب )
 .امهدحأ وأ هيوبأ قاف ميتيلا نال ؛لوعي

 ا لاس رس NEA تاك انا

 .ال مأ ةبارق اذ ناك «ميتيلا لام

 يلت يتلاو ىطسولا يف نايفس كش «هذه نم هذهك وأ «نيتاهك ةنجلا يف )

 ةبابسلا هيعبصأب لاقو اذكه» : يتآلا دعس نب لهس ثيدح يف : ( ماهبإلا

 . ناطيشلا اهب بسي : ةبابسلا ؛« ىطسولاو

 IEE ةالصلا يف اهب حّبسُي اهنأل «ةحاّبسلا» :ةياور يفو

 .(لضفلا ) يف يناليجلا هلقنو «حتفلا» يف ظفاحلا هرّكذ «دهشتلا

 يبثلا عم ةئجلا يف لفاكلا نأ يأ» :. فذحب ( 45/8 ) « ضيفلا» يف لاق

 .هتجرد براقت لب «غلبت ال هتجرد نأ الإ هی

 «مهنيد رمأ نولقعي ال موقل ثعبي نأ هنأش هلي يبنلا نأ هيبشتلا ةبسانمو

 ؛لقعي ال نم ةلافكب موقي ميتيلا لفاكو ءًامّلعمو مهل ًادشرمو ًالفاك نوكيف

 :لاقو ( 455/١١ ) (حتفلا يف هلبق ظفاحلا هركذو ؛(هلقعيو هدشريف

 22 يتلا قواد ركبت هي: یوا ذه بس قم نع دع لاظي وا

 .«كلذ نم لضفأ ةرخآلا ىف ةلزنم الو «ةّنجلا ىف
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 ك دلل هش تفل هلا ا

 لهألا نع كفنت الف ءًأبلاغ ةمزالملاو ةعباتُمْلا يضتقت ةلافكلا نال ؛هتحت

 . ملعأ هّللاو «نيوبألاو

 :لاق هت يبنلا نع دعس نب لهَس نع - 9

 .ىطسولاو ةبابسلا هيعبصإب لاقو (اذكه ةنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ»

 .[ًاميتي لوعي نم لضف ب ؟4 «بدألا ك ۷۸ :خ]

 ب حرشلا

 لاق :( ىطسولاو ةباّبسلا هيعبصإب لاقو ءاذكه ةئجلا يف ميتيلا لفاكو انأ)

 ( ينامركلا حرش » .عامتجالاو ةبحاصملا ينعتو ءامهيلإ راشأ :يأ :هيعبصإب

 .فّرصتب (158١/؟1)

 !انتاجرد نم ىلعأ هع يبنلا ةجرد : تلق نإف

 لامعألا حالص ردقبو «لزانم ةّنجلاو تاجرد ةحلاصلا لامعألا نأ هباوجف

 دبعلا لوخد لزانملا رخآو هلع لوسرلا ةلزنم نم اهبرق يف لزانملا توافعت

 نكلو «ةتجلا يف هلي لوسرلا عم وهف «ةنجلا نم ةبترم ىندأ يف ناك ولو «ةئجلا

 ! هلي هللا لوسر ةلزنم نم هتلزنم ني

 يتأيسو ««تببحأ نم عم رذ ابأ اي تنأ) ثيدح يف هانعمب انخيش هينباجأ

 )7861١/159(. مقرب - ىلاعت هللا ءاش نإ -



 : صفح نب ركب يبأ نع - ۱۳۹/۴

 .«ميتي هناوخ ىلعو الإ اماعط لكأي ال ناك هّللادبع نأ

 * حرشلا ي

 عضوي ام :ناوخلا : (ميعي هناوخ ىلعو لإ ًاماعط لكأي ال ناك هّللادبع نأ )

 .«ةياهنلا» . لكآلا دنع ماعطلا هيلع

 درع لكاي ال هن إف يح عم الإ اماعط لكاب آلا صرخ نم نإ ؛لوقات

 . ملعأ هّللاو ءابلاغ هلهأ عمو هيوبأ نيب نكلو

 ۷۷ - ميحرلا بألاك ميتيلل نك - ۷

 :دواد لاق : لاق ىزبأ نب نمحرلادبع نع 2

 ام دصحت كلذك عرزت امك كأ ملعاو «ميحرلا بألاك ميتيلل نك»

 دعب ةلالضلا كلذ نم حبقأ وأ كلذ نم رثكأو ! ىنغلا دعب رقفلا حبقأ

 .ىدهلا

 هنيبو كنيب ثروي لعفت ال نإف ؛هتدعو ام هل زجنأف كبحاص تدعو اذإو

 مل تیس نإو «كنعي مل تركذ نإ بحاص نم هّللاب ةّوعتو «ةوادع

 .(كركذي

 * حرشلا و

 . مالسلاو ةالصلا انّيبن ىلعو هيلع دواد هللا يبن : يأ :( دواد لاق )

 ةلافك لضفب يظح كلذك ناك اذإ هنأل : (ميحرلا بالاك ميتيلل نك )
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 . كلذ هنكمأ ام بألا ماقم موقي نأ ليفكلا ىلعف «ميتيلا

 ت عدو نيكو ف كنف قلك عرزت امك كأ ملعاو )

 .ميتيلا ةلماعم ناسحإو

 ءاوشألا تاز ناسا ىلع لاكتالا و للا لع تع فر

 ٌرارُبألا لزْنَي ال كلذك «بنعلا كولا نم ىنّكْجي ال امك » : ثيدحلا يفو

 ىلع متدرو متكلس قيرط يأف «متفش قيرط يأ اوكلساف «راجفلا لزانم

 ىف امك هريغل نسح ثيدح وهو «هريغو (ةيلحلا )ىف ميعن وبأ هجرخأ . ( هلهأ

 )5١145(. مقرب (ةحيحصلا )

 دعب ةلالضلا كلذ نم حبقأ وأ كلذ نم رثكأو !ىنغلا دعب رقفلا حبقأ ام )

 ةلالضلا حبق نايبو «ةيناثلا ةرابعلا بيرقت ىلوألا ةرابعلا رك ذب دارأ : ( ىدهلا

 ىنغ نم مظعأ ىدهلا ىنغ ذإ «ىنغلا دعب رقفلا نم حبقأ يهف «ىدهلا دعب

 .لاملا رقف نم حبقأ نيدلا رقفو «لاملا

 دق لاملا دقفب مهضعب ناو یک غ رداع ماعبألا نضع نا اد كلو

 .رمألا اذه ىف رظنُيْلَف «هنيد كرتي

 هنيبو كنيب ثروي لعفت ال نإف ؛هّتدعو ام هلزجنأف كًّبحاص تدعو اذإو)

 . كلذ هركت سوفنلاو قافثلا نم دعولا فالخإ ّنأل :( ةوادع

 : كرك ذي مل تيسن نإو«كدعي مل تركذ نإ بحاض نع هللاب ذوو

 .ىلاعت هّللاب ةراجتسالاو ماصتعالاو ءاجتلالا :ةذاعتسالاو ذّوعتلا

 هيف ام ركذ اذإ هبحاص نيعي نأ هتافص نم ّنأو «حلاصلا بحاصلا لّضف هيفو
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 ناو «حلاطلا بحاصلا رطخ نايب هيفو «كلذ يسن اذإ هرّك ذي نو «ةعاطلاو ريخلا

 .هرّك ذي مل يسن اذإو رگ ذ اذإ هبحاص نيعي الأ هتافص نم

 يدنع :نيريس نبال تلق :لاق ديبع نب ءامسأ نع 5 7

 .(كدلو برضت ام هبرضا ؛ كدلوب عنصت ام هب عنصا» : لاق « ميتي

 +٭ حرشلا

 هبرضا ؛كدلوب عنصت ام هب عنصا» :لاق ؛ميتي يدنع :نيريس نبال تلق )

 ىرتو الإ كدلو:برضق ال كنأل هدفي: اليك هبرضا: يأ :(كدلو برضتام
 تلعف نف «كميتي عم اذه لعفاف «هايندو هنيد يف ةحلصمو ةعفنم كلذ يف

 :ميحترلا بالاك تيك كلذ

 .هنبال بألا ةمحر نم- دويق نم يغبني امب- دلولا برض نأ ىلع لدي اذهو
 .ملعأ هّللاو ««ميجرلا بآلاك ميتيلل نك » :هلوقب فّئصُملا هل مجرت كلذل

 ال يكل ؛هبرضي نأ رطضي دق ميتيلا يلوو ۲۲۸/١ (: ١ ) «لضفلا» يف ءاج

 .( برضلا نم هل دشأ وه اميف عقي

 ال4 ميتيلا بدأ باب ۔ 8

 :ثلاق ةيكتعلا ةسْيمُسا ن 8

 :تلاقف  اهنع هللا ىضر ةشئاع دنع ميتيلا بدأ ركذ

 طب نجلا برضأل ىْنِإ)
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 تت

 ٭ حرشلا

 ياما ىلع لدي ماين للا يضر ةقئابع دنغ ويقبل تدارك

 .مهنوؤش ةياعرو ىماتيلا ةلافكب

 :اعهه طاسنالا س دارا لعل : عب ىتح ميلا برضأل نإ تاق

 اإ مهنا ؛نايبصلا ةداع ترج امك «ضرألا ىلع حاطبنالاو دادتمالا

 اوعجوأ اذإ كلذ نولعفي دقو «نوكبيو نوغرمتيو ضرألا ىلع نوحطبني دحأ

 LA Sa e اما يرجو شل

 نم فرعي ناك اذإف «ميتيلا برض يف هّسفن بساحي نأ نمؤملل يغبنيو

 ىماتيلاو «ةجاحلا دنع هعجوي نأ سأب الف «هيلع ةقفشلاو ةبحملا قدص هسفن

 ةهبش الو ءاهيخأ ونب مه امّنِإ اهنع هللا يضر  ةشئاع ةرجح يف اوناك نيذلا

 . فّرصتب «لضفلا» نع .مهيلع اهنّنحتو مهل اهتّبحم ةّدش يف

 ۸۰ - دلولا هل تام نم لضف باب "8

TE ۳/۱۰هللا  E 

 ةّلحت الإ ,رانلا هّسمعف «دلولا نم ثالث نيملسملا نم دحأل تومي ال»

 .«مسقلا

 ةلصلاو ربلا ك ٥ ا سكحاف دلو هل تام نم لضف ب ٦ «زئانج لا ك- ۲۳ :خ]

 ١[. هه ê «بادآلاو
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 ٭ حرشلا دي

 ىثنألاو ركذلا معي دلولا :( دلولا نم ٌةثالث نيملسملا نم دحأل تومي ال)

 .«لامكإلا لامكإ»

 مسقلا هب لحني ام :يأ :مسقلا َةَّلَحَت : ( مسقلا َةّلحَت الإ ءرانلا هسمعف)

 .اهرفك : يأ :نيميلا للح ردصم وهو نيميلا وهو

 .(1؟/8) (حتف» . ( اهترربَأ : يأ :ةّلحت مسقلا تللح ١ : يباطخلا لاقو

 ربي ام ردق الإ : ديري » :( 451 /5) :(ةّئسلا حرش » يف يوغبلا مامإلا لاقو

 اهب رم اذإف ( اهدراو الإ مكنم نإو ا :لجو رع هلوق وهو «هيف همّسق هللا
 (*4 ص) (زئانجلا ماكحأ» يف انخيش هركذو ؛(همّسق بأ دقف ءاهزواجو

 تق راعملا ةينظ

 مسق ٌةَّلحَت لغم ةريسي َةّسم الإ راَنلا هّسمت ال» : ٠ ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاقو

 ةّلحتلا يف ءاتلاو اهب زايتجالاو راّثلا ىلع دورولا :هتّلحتب ديريو «فلاحلا

 .(ةدئاز

 ظفاحلا هلاق ؛راقكلاب صتخم دورولا : لاق نم لوق فعض نايب ثيدحلا يفو

 .(١؟ 5/17 ) (حتفلا» يف

 آلإ ؛راّنلا جليف دلولا نم ةثالث ملسمل تومي ال) )١101١(: (حيحصلا » ظفل

 . (مسقلا ةّلحت

 رفكي هيلع ربصيف دبعلا هب ىلتبي ام نأو «ةبيصملا ىلع ربصلا لّضف هيفو
 راثلاب ديعولا هيفو «ىلاعت هللا نذإب راثلا نم هيجنيو «هتجرد عفريو .هتاكيس هنع
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 .اهنم هللا انراجأ «نيبنذملا نيصاعلل

 5 أ

SS 

 .«راثلا نم ديدش راظحب ترّظتحا»

 .[ 5١ه ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٤١ :م]

 *ي حرشلا

 (ملسم حيحص) يف ذ : ( هل ِهّللا عدا : تلاقف يبصب هت بتلا تتأ ةأرما نأ )

 . (هيلع فاخأ امنو ءيكتشب هل !هّللا لوسر اي تلاقف» :(17)

 .هيلع فيخ وأ يكتشي نمل ءاعدلا بلط هيفف

 ةملك عمسيل ؛طّخنست ريغ نم دبعلا ةبيصم ركذ هيف : (ةثالث تتفد دقف)

 . ىلاعت هللا نم هبّرقتو هيساوت ةظعوم وأ «هعفنت

 :دارأ ءراظحلا لّعف :راظتحالا : (راتلا نم ديدش راظحب ترظّتحا : لاقف)

 ا ا كيقي «رانلا نم ميظع 5 تيمتحادقل
 1 .(ةياهنلا»

 نم ناتسبلا لوح طئاحلاك :راظحلا) )11١/8(: «لامكإلا لامكإ» يفو

 1 سلف ايم ادع ورد ناف وا نا دنع

 هرّكذو (حتف» .ةلهو لوأ ةنجلا لوخد وهو ةدئاز ةدئاف راظتحالا يفو

 .( لضفلا ١ يف يناليجلا
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 ادجو هيلع تالجوف ؛ يل نبا تام : لاق يسبعلا دلاخ نع 2. ۸

 هب يَحَسَت اعيش هب هَ يبنلا نم تعمس ام !ةريره ابأ اي : تلقف .ًاديدش

 : لوقي هلت َيِبْنلا نم تعمس : لاق ؟اناتوم نع انسفنأ

 (ةئجلا صيماعد مكراغص»

 .[154 ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٤١ :م]

 *ب حرشلا د

 يا 1( ديد دج هيلع تارک قل نيل تاما لاك نيا هلاك وغ

ysنع انثي سل ديف  

 ملسم ةياور وهو انسفنأ هب بّيطت اعيش هلت يبنلا نم تعمس ام :يأ : (اناتوم
 .ربصلا ىلع انلمحيو (516)

 .ليلدلاب هريغ نم دبعلا هجاتحي اميف هيجوتلاو ةظعوملا بلط هيف

 : (ةنج لا ضيماعَد مكراغص :لوقي هَ يبنلا نم تحمس :لاق)

 . ءاملا عقنتسم يف نوكت ةبيود يهو صومعُد عمج : صيماعدلا

 نولاّخد ةنج لا يف نوحاّيس مهنأ : يأ :رومألا يف لاخلا : ا لا

 E E راسك ترك م ةرم أل اينزاسول

 .«ةياهنلا» . دحأ مهنع بجتحي الو مرحلا ىلع لوخدلا

  هيوبأ :لاق وأ هابأ مهدحأ ىقلتي » :ثيدحلا بقع (؟70) ملسم داز

ESلاق وأ نها لف اده ترت س انآ دك انك  

 یا فايف س رداد يقتل و ر سدا
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 . هقرط :بوثلا ةقنصو

 . هكرتي ال :يأ : ىهانتي الف

 : لوقي هلت هّللا لوسر تعمس :لاق هّللادبع نب رباج نع - ۹

 لوسر اي :انلُق .«ةئجلا لخد مهَبَّستحاف ءدلولا نم ةثالث هل تام نم»

 .« نانثاو» : لاق ؟نانثاو ! هللا

 . لاقل دحاوو : متلق ول ىرأ ! هّللاو : رباجل تلق

 ! هَّللاو ءهنظأ انأو : لاق

 :[ ا کلا نمو رح ىف نیل |

 ب حرشلا

 مِهّبّستحاف «دلولا نم ةثالث هل تام نم :لوقي هلت هللا لوسر تعمس)

 يف هب هتبيصم ًالتعاو «هتبيصم ىلع هربصب رجألا بستحا : يأ :( ةنجلا لحد

 . (ةياهنلا ) رظناو ءاهيف ربصلا ىلع باثي ىتلا ايالبلا ةلمج

 نانثا هل تام نم لضف هيف : (نانثاو : لاق ؟نانثاو !هَّللا لوسر اي :انلق)

 . ديبل نب دومحم وه لئاقلا : (رباجل تلق )

 .دحاوو :لاقل : يأ :( لاقل دحاوو متلق ول ىرأ !هّللاو )

 .دحاوو : لوقيس هنظأ : يأ : ( هللاو هنظأ انأو لاق)
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 نود «دلولا هل تام نم لضف بابو :هلوقب فنصملا بوب كلذل :تلق

 .ملعأ هّللاو ءددع

 : ةريره يبأ نع 2 6

 ردقن ال اّنِإ !هَّللا لوسر اي :تلاقف هلت هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج

 1 : لاقف «هيف كتأن ًاموي اندعاوف .كسلجم يف كيلع

 .«نالف تيب نكدعوم»

 :نهثدح اميف ناكو «دعولا كلذل ّنهءاجف

 تلخد الإ «مهُبسَتحعف «دلولا نم ثالث اهل تومي ,ةأرما نكنم ام»
 .«نانثاو» : لاق ؟نانثاو :ةأرما تلاقف ««ةنجلا

 بتكي نأ ردقي دحأ نكي ملو ,ظفحيو ثيدحلا يف دّدشتي ليهس ناك

 .ةدنع

 ب۔١۳ «ملعلا ك- ٣ :خ .ةريره ربأ هيلع هققاوو يردخلا ديعس وبأ هاور ثيدحلا اذه ]

 ٠١١ »or\]. ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- 45 :م ؟ةدح ىلع موي ءاسنلل لعجي له

 اوغلبي مل ةثالث» :لاق هنأ هنم اركذ اّمإو «ةريره يبأ ثيدح ظفل اقوسي ملو : تلق

 .(ثنحلا

 ب حرشلا د

 كيلع ٌردقن ال انإ !هّللا ثوسر اي :تلاقتف هيي هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج)

 ةماعلا سنا هلا O U ادور اذا دعا ولا رديت ف

 . باعص نم اهيقالي امل اهتجلاعمو ملعلا لهأ لا سوردلاو
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 ةيبلتو ءاسنلاو ءافعضلا لاح ةاعارم هيف :( نالف تيب نكدعوم :لاقف )

 . ءاسنلا وأ لاجرلل ؛سوردلل عوبسألا مايأ نم موي صيصخت هيفو «نهبلاطم

 ركذ وأ ثيدحلا راصتخا هيف : ( نهثّدح اميف ناكو «دعولا كلذل نهءاجف )
 1 .طقف دهاشلا

 ةّنجلا تلخد الإ ءمهُبستحتف «دلولا نم ثالث اهل تومي ٌةأرما نكنم ام )
 ايوا جالا اهل تومي :( نانثاو : لاق ؟نانثاو :ةأرما تلاقف

 اذكو «( ةثالث ) نيخيشلا دنع ظافلألا ضعب يفو «يدي نيب يتلا خسنلا عيمج

 .هلبق يذلا ثيدحلا يف مّدقتو - هللا ءاش نإ يتآلا ثيدحلا يف

 بتكي نأ ردقي ّدحأ نكي ملو ؛ظفحيو ثيدحلا يف دلشتي ليهس ناك )

 هَّللا يضر «ةريره يبأ نع هيبأ نع يوارلا حلاص يبأ نبا وه ليهس : ( هدنع
 , ةنع

 ١١ - لاقف هيب يبنلا دنع تنك :تلاق ميّلس مأ نع :

 هللا امهلخدأ الإ دالوأ ةثالث امهل تومي نّيملسُم نم ام! ميّلَس مآ اي

 ش . (مهاَيِإ هتمحر لضفب ءةنجلا
 .(«نانثاو» : لاق ؟ نانثاو : تلق

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 +٭ حرشلا

 ةثالث امهل تومي ِنْيَملسُم نم ام !ميلس ّمَأ اي :لاقف هيَ يبنلا دنع تنك )

 .ةّئجلا نيوبألا ىلاعت هللا لخدي : يأ : ( ةّنجلا هللا امهلّحدأ لإ «دالوأ
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 ريمضلا ةدوع حّجريو دالوألل هللا ةمحر لضفب : يأ : (مهايِإ هتمحر لضفب )
 تومي نيملسم نم امو :  هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح ةلالجلا ظفل ىلإ

 لضفنب َةّنجلا مهيوبأو هللا مهلخدأ الإ ثنحلا اوغلبي مل دولا نم ٌةثالث امهل

 ءةنجلا اولخدا :مهل لاقيف es : لاق «هتمحر

 لضفب مكاوبأو متنأ نجلا اوُلَخدا : مهل لاقيف ءاناوبأ ءيجي ىتح :نولوقيف

 ۰ ل ةععنو

 طرش ىلع حيحص هدنسو «هنع امهريغو يقهيبلاو يئاسنلا هجرخأ
 . فراعملا ةعبط ( ۳٤١ ص ) (زئانجلا ماكحأ» نع نيخيشلا

E 10۰/1۲ 

 تعمس : لاق «ىلب : تلق ؟كثدحأ الأ :لاق ؟رذ ابأ اي دلولا نم كلام : لاق

 :لوقي هلت هللا لوسر

 هللا هلخدأ الإ « e a ES a Cs نجاحا

 . مهايإ هتمحر لضفب « ةنجلا

 هكاكف ءهنم وضع لك لجو رع هللا لعج الإ ًاملسم قتعأ لجر نم امو

 .(هنم وضع لكل

 . [ةثالث هل ىّفوَتُي نم ب۔١۲ «رئانجلا ك- ۲١ :ن]

 * حرشلا د

 : يأ ] مدأ نم اضيرع جسني ءيش :حاشولا :(ةبرق احشوتم رذ ابأ يقل هلأ )

 .اهدّلج :انه ةبرقلاب دارملاو . «ةياهنلا» [ دلج
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 لاوس هيف: / نلبي : تلق ؟كتدعأ الآ لاق ؟رذ اب اي دتولا نم كلام لاقز

 . ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلل ؛ةيعامتجالا رومألا نع ةوخإلا

 دلولا نم ةثالث هل تومي ملسم نم ام :لوقي هلي هللا لوسر تسلق

 . مثإلا وهو ؛ثنحلا هيف مهيلع بكي ادح اوغلبي مل :يأ :( ثنحلا اوغلبي مل

 ا .(ضيف»

 . هلبق امرظنا : ( مهايإ هتمحر لضفب «ةئجلا هللا هلخدأ الإ )

 هّكاكف «هنم وضع لک لجو رع هللا لّعج الإ ًاملسم ّقتعأ لجر نم امو)

 نم ًاكاكف قتعأ نمم وضع لك لجو ع هللا لعجي :يأ :(هنم وضع لكل
 . قّبعأ نمم وضع لكل رانلا

 ًاوضع هنم وضع كب هللا قتعأ ةملتسم فر ىغا نمو + هلع هلوق حطو

 )٠١١۹(. ملسمو ( 5715 ) فنصملا هجرخأ «(هجرفب هجرف ىتح «راتلا نم

 : لاق هلع يبنلا نع «كلام نب سنأ نع 2 ۴

 هتمحر لضفب ؛ مهايإو هللا هّلَخدأ «ثنحلا اوغلبي مل ةثالث هل تام نمد
 .(ةنجا

 .[نيملسملا دالوأ يف ليق ام ب- زئانجلا ك ۲۳ :خ]

 *ب حرشلا 4

 هتمحر لضفب ؛مهايإو هّللا هّلَخَدأ «ثنحلا اوغلبي مل ةثالث هل تام نم )

 . هلبق ام رظنا : ( ةنجلا
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 ال باوثلا نأ ةيعرشلا دعاوقلا نم فرع دقو» )١1١5/17(: حتفلا يف ءاج

 ةلرويعم عاطل ]كي داجألا و «تانيسالا نيد اع تترعي

 غلابلا يف لاقي :لاقف يظفل ضارتعا ىلإ يليعامسإلا راشأ نكلو «ةديقملا ىلع

 نان طرفا ريغضلا فو بسلا

 ٠  2طقس هل تام نم باب ۸٩

 ٤/ 2 ۴هلع ِهّللا لوسر لاق : لاق [ دوعسم نبا وه] هّللادبع نع :

 دحأ اتم ام !هَللا لوسر اي :اولاق «؟هلام نم هيلإ بحأ هثراو لام مكَيأ »

 : هلك هانا لويمر ل اقف او لاق نم ةيلإ با لاما

 ام كّلام ,هلام نم هيلإ بحأ هثراو لام الإ دحأ مكنم سيل هلأ اوملعا»
 ۰ :ة تارخآ ام كراو لاهو تمدف

 .[هل وهف هلام نم مدق ام ب۔۱۲ «قاقرلا ك- ١ :خ]

 # حرشلا د

 رسكلاو «مضلاو حتفلاو رسكلاب :طقسلا :( طقس هل تام نم باب)

 .(ةياهنلا» RE دلولا : اهرثكأ

 يذلا نأ :يأ : ( ؟هلام نم هيلإ بحأ هثراو لام مكُيأ : هلت هللا لوسر لاق)

 هلاقتنا رابتعاب ِهَّنِإف «هيلإ ًابوسنم الب فوق ناك نإ: «لاخا نم ناسنإلا هفلخي

 هتبسنو ةيقيقح هتايح يف كلاملل هتبسنف ؛ثراولل ًابوسنم نوكي هثراو ىلإ
 و قوام رجم و هع ف رك ارا

 هيف : (هثراو لام نم هيلإ بحأ هلام الإ دحأ اتم ام !هّّللا لوسر اي :اولاق)
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 .نّيبلا حضاولا ءيشلاب هب لومعملا ريغ وأ ضماغلا ءيشلا ىلإ لّصوتلا
 هيلإ بحأ هثراو لام لإ دحأ مكنم سيل هنأ اوملعا : هع هللا لوسر لاقف)

 . مهل لالا يقبي نأ هصرحب كلذو : ( هلام نم

 توملا دعبو ةايحلا يف كيلإ فاضي يذلا وه كلام نإف :(تمّدق ام كلام )

 لبس يف هقفنت الو ةئرولل هفلخت يذلا فالخب ؛ىلاعت هللا ليبس يف هلذبب

 ۰ 1 .ةدايزب ( حتف» .ريخلا

 هوجو يف هّتْفرص :يأ :تمّدق ام كلام» )٠١/۲١(: «ضيفلا» يف ءاجو

 . (ةرخآلا يف كتوم دعب هيلع ىزاجت كمامأ راصف «برقلا

aaa فويل ووو E 

 الك اوفلخت الو «مکل نوكيل ًاضعب اومّدق :مهضعب لاق اذهلو «كئراول وه

 قاب هللا دنع امو دقني مكدنع امال :ىلاعت هللا لاق ,مكيلع نوكيل 4

 :لحنلا] 95[.

 يقب ام : هلت يبنلا لاقف ةاش اوحبذ مهنأ» :  اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 هاور ««اهفتك ريغ اهلُك يقب : لاق ءاهفتك الإ اهنم يقب ام :تلاق ؟اهنم

 )۸٤۹(. مقرب ( بيغرتلا حيحص» رظناو حيحص نسح ثيدح لاقو يذمرتلا

 اهعضيف ءاهيف ةصرفلا زاهتنا ىريف هتيافك نع داز ام ىلإ دمع نم مزاحلاف

 و فوم

 ؛بلقنملا ءوسو بلطلا دك نم هيلع ًاقافشإ هوحنو هدلول لالا رخدي نمو
 نم الإ مهقزري ال هنأ يف هقلاخب نظلا ءوس اهنم :هوجو نم موللاو ٌمذلا قحتسا
 .نامزلا نحم عم هدلو ىلع كلذ ءاقبب ةقثلاو «هتهج

 1م.



 داج :لاقف «هدلو هيلع ىكب لّقث امل كللادبع نب ماشه نأ يكح امك

 ام هيلع متكرتو «بسک ام مكل كّرتو ءاكبلاب هل متدجو ايندلاب ماشه مكل
TT Oاورو كف رعبا 1  

 نكمي ام ميدقت ىلع ضيرحتلا هيف :هريغو لاطب نبا لاق» : ظفاحلا لاق

 ءيش لك نإف «ةرخآلا يف هب عفتنيل ربلاو ىبرقلا هوجو يف لاملا نم هميدقت
 بارك ضيخلا هللا ةعاطب هيف لمع نإف «كراولل اكلم ريصني «كرؤلا ةفلخي

 كاذف هّللا ةيصعمب هيف لمع نإو «هعنمو هعّمج يف بعت يذلا كلذ ناكو «كلذ

 E E a كلل د لخلا

 كَّنَئرو رذت نأ كّنِإ» : هيلع قفتملا ثيدحلا يف دعسل هلع هلوق هضراعي الو

 قدصت نم ىلع لومحم دعس ثيدح نآل ؛(ةلاع مهرذَت نأ نم ٌريخ ءاينغأ

 يف قدصتي نم قح يف دوعسم نبا ثيدحو «هضرم يف.همظعم وأ هلك هلام

 .ةدايزب )١1١١/1١1١( (حتف) . (هحشو هتحص

 ٠ ؟بايلا ناونعب ثيدحلا ةقالع امف : تلأس اذإو

 ام كثراو لامو تمدق ام كلام » : هلع لاق امك :لوقي فّئصملا نأك : تلق

 نم كل عفنأ «تّبستحاو تادقف امم دلولا نم تيملاو طقّسلا نأ ملعاف (َتْرَخَآ

 .ملعأ هَّللاو «دقفت مل يذلا دلولا

  - 6٥هع هللا لوسر لاقو :لاق :

 (؟ بوُقرلا مكيف نودعت امو

 لاق ءهل دلوي ال يذلا : بوُقَرلا :اولاق :
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 .«ًائيش هدلو نم مّدقي مل يذلا : بوقرلا نكلو ءال»

 ٠١١[. ح«بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- 45 :م]

 * حرشلا د

 شعي مل اذإ ٌةأرملاو لُجّرلا :ةغللا يف بوُقرلا» :( ؟بوُقّرلا مكيف نودعت ام)

 : مل يذلا ىلإ هلت ّيبَنلا هلق «هيلع ًافوخ هدصريو هّتوم بقري هلال ءدلو امهل

 ايش د ن تاوقلاو رجالا ذآ انيرعج هلكت تر یا عيت لولا قدماي

 يف ناك نإو مهدقف ّنأو ,مظعأ هيف عفنلاو «رشكأ هب دادتعالا ّنأو «دلولا نم

 ةرخآلا يف ءاضقلل ميلستلاو ربصلا ىلع باوثلاو رجألا دقف نإف ءًاميظع ايندلا

 كلذ قّررُي مل نمو ؛هبسّتحاو همّدق ْنَم ؛ةقيقحلا يف هدلو ملسلا ّنأو «مظعأ

 . «ةياهنلا » . «يَخّللا هريسفتل ًالاطبإ هلقي ملو .هل دلو ال يذلاك وهف

 مدقي مل يذلا :بوُقَرلا نكلو ؛ال :لاق هل دلوي ال يذلا بوُقَرلا :اولاق)

 توق (بانضملا وه نورما بوقرلا نأ نو دفعت ملكنا يأ: ليش هدلو نم

 اب دالر نم العا تع مل وس رھ لب اعر كلذنك وه نيبلو.هدالوأ

 طرف دل ترک «ةيلغ هر بارت و هب هم بارک يتكيف ساف

 ١517/15١(. (يوون» .افلسو

 نم بوقرلا مساب قحأ اذه يأ » :( ١۷٤/۸ ) (لامكإلا لامكإ» ىف ءاج

E ESهسا  E E 

 ,ىلاعت هللا بارق نم لا اه كلذ نع

 نأ قحأ وهف ؛دلولا دّقف باوث ةرخآلا يف دقفيف دلو هل تمي مل يذلا اأو
2 

0 
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 .راوح لاب ةركفلا لاصيإ هيفو « باستح الاو ربصل ١ ىلع ثحلل ءايشألا

 : لع هللا لوسر لاقو :لاق - 5/ ١١١

 (؟ةعرّصلا مكيف نودعت امد

 : لاقف «لاجرلا هعرصت ال يذلا وه :اولاق

 .«بضعلا دنع هّسفن كلمي يذلا ةعرّصلا نكلو ؛ال»

 ٠١5[. ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك - ٠١ :م]

 ع حرشلا هي

 هعرصت ال يذلا وه :اولاق ؟ةعرصلا مكيف نودعت ام : هلي هللا لوسر لاق )
 يف لاق : (بضّعلا دنع هسفن كلمي يذلا ةعرصلا نكلو ءال :لاقف «لاجرلا

 ی ال يذلا ع نك لالا هارت عقر داصلا مضب  ةعّرصلا » : (ةياهنلا ٠٠

 رهف دق ناك اهگلم اذإ هّلِإف ءاهرهقيو بضغلا دنع هسفن بلغي يذلا ىلإ هلقتف

 .هموصخ رشو هئادعأ ىوقأ

 «زاجملاو عّسوتلا نم برضل يوغللا اهعضو نع اهلقن يتلا ظافلألا نم اذهو
 دقو «ظيغلا نم ةديدش ةلاحب نابضغلا ناك امل ِهَّنأل ,مالكلا حيصف نم وهو

 ةعّرصلاك ناك «هتابغب اهعّرّصو ؛هملحب اهرّهَّقف «بضغلا ةوهش هيلع تراث

 ٠ .«هنوعرصي الو لاجرلا عرصي يذلا

 ؟بابلاب ثيدحلا اذه ةقالع امف : تلق نإف
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 :لوقي نأ دارأ هنأ وأ ءدحاو جرحلاو مّدقتملا ثيدحلل عبات هّنأل امِإ : تلف

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «حجرأ لّوألاو كلذ دنع هسفن كلمي هنكلو

 ١ _ نسح باب الملكة  ۸۲

 :لاق هلت يبنلا نع ء[دوعسم نبا وه] هّللادبع نع - ٠١۷/۷

 .«نيملسملا اوبرضت الو ,ةّيدهلا اوذرت الو «يعاّدلا اوبيجأ»

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

N ظ : 
 ناك اذإ :ةّكّلملا نسح نالف لامي ) :«ةياهنلا» يف لاق :(ةّكلملا نسح)

 . «هكيلامن ىلإ عينصلا نسح

 ر ميا ايرهر مسلوب ىلإ رعد يذلا » فاذا ريدا

 نأ بدني امم هريغل تناك ْنِإ ًابدنو ءركنم ةّمث نكي ملو «طورشلا ترفوتو

 .فّرصتب )١74/1١( «ضیف» .هل ملوي

 ةميلو ىلا ةباجإلا بوجو ىلع عامجإلا ربلا دبع نباو يوونلا لقن دقو
 .«ضيف» . طورشلا رّفوت دنع سرعلا

 وأ رذع كانه نكي مل اذإ هريغو سرعل يعادلا ةباجإ بوجو انخيش ىريو

 .اهينباجأ ةباجإ يف اهلاق «عنام

 . ملعأ هَّللاو ءصيصختلا ىلع ليلد الو ءاذه ىلع لدي صتلاو

 نم ىطعي ام كلذكو ؛ةحلصمل الإ ةيدهلا در عنم هيف : ( ةيدهلا اوّدرت الو )
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 .هوحنو يضاقلل «ةيدهلا سابل يف ةوشرلا
 يف ضغبلا لحد امل ةيدهلا لبقي مل نم ) باب تحت هللا ءاش نإ يتأيسو

 : لاق هنع هللا يضر ةريزه يبأ ثيدح ( سانلا

 تْعمسف هْطُّخستف «هّضّوعف «ةقان هيت يبنلل ةرازف ينب نم لجر ىدهأ»

 : لوقي ربنملا ىلع هات يبنلا
 لبقأ ال !هّللا ماو «هطخسي مث «يدنع ام ردقب هضوعاف ؛مكدحأ يدهي

 وأ «يفقث وأ «يراصنأ وأ «يشرق نم ةيده الإ ةيده برعلا نم اذه يماع دعب

 . 64 يسود

 لوبق باب » يف- ىلاعت هّللا ءاش نإ يتأيسو ««اوّباحت اوداهت » : ثيدحلا يفو
 .«ةيدهلا

 لوقلاب مهعم اوفّطلت لب «بيدأت وأ دح ريغ يف :(نيملسملا اوبرضت الو)
 بانتجاب الإ ؛ةكَللا نسح ءرملا نوكي ال ذإ ءبابلا دهاش اذهو ؛لعفلاو
 1 . برضلا

 دهاجي نأ الإ ءًامداخ الو ةأرما الو هديب طق اعيش هل هللا لوسر برض ام »

 ءيش كهتنُي نأ ًالإ ؛هبحاص نم مقتنيف طق ءيش هنم لين امو ؛هّللا ليبس يف
 يضر «ةشئاع نع (۲۳۲۸) ملسم هاور .«ٌلجو رع هلل مقتنيف هللا مراحم نم

 .اهنع هللا

 هل لمص( يبلع يلسلاب E مارع مدل برضف «ىوقتلل برقأ وفعلاف
 ( ۱٦٤/۱ ) فّرصتب « ضيف . ايدعت هبرض مرحي ربتعم دهع وأ ةَّمذ
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 : لاق هيلع هللا تاولص ۔ يلع نع ۔ ۸/۸

 : هلي ىبنلا مالك رخآ ناك

 .(مكناميأ تكلم اميف هللا ارقا ! ةالّصلا ؛ةالّصلا»
 ىصوأ له ابد ١ ءاياصولا كد ۲ :هج . كولمملا قح ىف ب 74 بدألا ك ٤١ :د]

 .[ ۲۹۹۸ ح؟ هلل هللا لوسر

 »ب حرشلا ٭

 ريدقت ىلع بصتلاب ةالصلا : (ًةالّصلا «ةالّصلا هيب َّيِبّنلا مالك رخآ ناك )

 ةموادملاو اهيلع ةبظاوملاب ؛ةالصلا اوظفحا وأ اوميقأوأ ةالصلا اومزلا : يأ «لعف

 .( 054/59 (ةاقرم» .اهقوقح ىلع

 ؛ةالصلا ةلزنم ومس هيفو «ىلوألل يظفل ديكوت ةيناثلا ( ةالصلا) ةملكو

 هّباحصأو هبابحأو هلهأ عدويف هي يبنلاب يدتقي نأ ةايحلا عدوي نمب نسحيف

 ناميإلا ةدايز يف اهرثأو ةالصلا» يباتك تعش نإرظناو «ةالصلاب ةاصولاب

 .(سفنلا بيذهتو

 فيفختلاو «قيقرلا ىلإ ناسحإلا ديري :(مكنامبأ تكلم اميف هللا اوقتا)

 .يديألا اهكلمت يتلا لاومألا نم اهجارخإو ةاكزلا قوقح دارأ :ليقو

 . فذحب « ةياهنلا»

 :لاقو (5؟4/5) «ةاقرملا» يف امك لوألا لوقلا يراقلا حجرو

 ةوسكلا نم هيلإ نوجاتحي امب مايقلاو ةيكلملا نسحب ( مكنامبأ تّكلمامو)

 كالمألاو باسكألاو «ديلا ىلإ هتفاضإك ؛نيميلا ىلإ كلملا ةفاضإو «ماعطلاو
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 اهتفاضإو «ديلاب اهليصحت نم هنكمتو ءاهيف كلاملا فّرصتل يديآلا ىلا فاضت

 ةوقلا يف غلبأ نيميلا نوكل ؛ديلا ىلإ اهتفاضإ نم ذفنأو غلبأ نيميلا ىلإ

 . باطو مّرك ام لوانتب ىلوأو «فرصتلاو

 هيت ناهألا ىلإ ةفاضألاب اوصخ كبلامللا نآ وهو: هرخآ اهجو هيف ىزأو

 مسا هيلع معقب ام غارن راس ىلغ هلئضفل اعبر مارك و نانبثإلا قرش ىلغ

 . ملعأ هّللاو ««كلملا

 نب ةكلملا ءوس باب دب

 مكب فرعأ نحن :ساّنلل لوقي ناك هنأ ءادردلا يبأ نع - ۹
 .مكرارش نم مكرايخ انفرع دق ؛ باودلاب ةرطايبلا نم

 .هرش نمؤيو هريخ ىجري يذلاف مكرايخ اّمأ

 .هررحم قتعي الو «هرش نّمؤي الو هريخ ىجري ال يذلاف مكرارش امو

 ب حرشلا د

 جلاعم وهو رطَيَب درفم :ةرطايبلا :(باودلاب ةرطايبلا نم مكب فرعأ نحن )
 ۰ ١ ا ناو «فاوذلا

 نم رشلا لهأو ريخلا لهأ ةفرعم هيف :( مكر ارش نم مكرايخ انْفَرع دق)
 . ةحلصمل لاجرلا موقت نم مزليام ركذ هيفو «مهلاعفأ

 . مهيلإ ًاناسحإ هنم سانلا وجري نم : يأ : (هريخ ىجرُي يذلاف مكٌرايخ اّمأ)
 .(۷۲۷/۸) (ةاقرم»

 ا (ةاقرم» .مهيلع هتءاسإ نم نونمأي : يأ : ( هرش نهي )
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 نيذلا مكر ارش :يأ :(هرش نَّمؤي الو هريخ ىجري ال يذلاف مكرارش اًمأو )
 . مهتءاسإ نم نمؤي الو وفعلا الو ناسحإلا مهنم ىجري ال

E ا ع وبلا يروا هاري ays 
O رح a 

 «باودلاب ةرطايبلا ةفرعم سانلا هتفرعمو «نمؤملا ةنطف ةرورض صنلا اذه يفو

 نمم هّللا انلعج رش وأ ريخ نم هنم یجری امو «تايكولسلا لالخ نم كلذو

 رش قيلاغم ريخ حيتافم «مهرش نمؤيو مهريخ ىجري

 ۸٤ - بارعألا نم مداخلا عيب باب - ۲

 ءاهل َةَمَأ ترّبد- اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ةرمع نع - 1/14

 ينوربخت مكلإ : لاقف ؛ طّرلا نم ابيبط اهيخأ ودب لأسف ؛ ةشئاع تكتشاف

 . اهل ةَمَأ اهترحس «ةروحسم ةأرما نع

 ال !؟ملو :تلاقف «معن : تلاقف ؟ينيترحس :تلاق «ةشئاع تربخأف

 1 .«ةكّلم برعلا رش نم اهرعيب» : تلاق مث .ًادبأ نيجنت

 * حرشلا *“

 تقلع :يأ :اهل ةّمَأ ترّبد : (اهل ةَمَأ ترّبد  اهنع هللا يضر ةشئاع نأ )

 .اهتومب ةمألا هذه قتع- اهنع هللا يضر - ةشئاع

 وهو كتومب هقعع َتَقّلع اذإ دبعلا َتْرَّبد : لاقي» :(ةياهنلا» يف ءاج

 E E 1 ىلا يفك

 .ةرحلا فالخ ةكولمملا ةأرملا :ةّمألا
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Eرت لانوس  Eدس طفح هل 111 ل  

 .(ةياهنلا) . دونهلاو نادوسلا

o oe 5ا  

ol.ا هّللا ىلا ءاجتلالاو نآرقلا  

 يف :(اهل ةمأ اهترحس «ةروحسم ةأرما نع ينوربخت مكنإ :لاقف)

 ةأرما تحن نوتعنت مكنإ هّللاو» :ركفلا راد ةعبط )۲٤١٠۸١( مقرب «دنسملا»

 .( ةبوبطم

 ال !؟ملو :تلاقف «معن :تلاقف ؟ينيترحس :تلاق شقاع تی فاو

 ومنا فيزا اا نف نهيق راش بك 4 سلا نق اتلا نعت

 . ( قّبعأف

 امل سالا رشن اعيش كارما :عهكلم لا رشا زم اهؤيفبت 05

 هريخ ىجري ال يذلاف مكر ارش امأو ١ :( ةّكّلملا ءوس ) هلبق يذلا بابلا يف مّدقت

 .اهل ةبوقع (هررحم قتعي الو «هرش نم نمؤي الو

AOا ةيحع يسب دل ةكللا و يمر ةباوعلا  

 هيفو «ةنسلاو باتكلا يف كلذ تبث دقو «قحلاب سفنلل راصتنالا زاوج هيفو

 .ٌرقأ اذإ لإ هرحس دق انالف ناب ساّنلا قيدصت مدع

 ؟نيكدشماو قوباضلا: ىلع ةوورقي نمت« سالا نارك نأ اذل كسي اعف

 كلذ وحنو «رحسلا يف ببست نمع عورصملا سيلتم «ينجلا لاؤس نورثكي

 :ىلاعت هللا طفح انش لاق انك د هللا اذايع_ةنايكلا نم افر
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 ءوسل ؛هدارم ىلعلو «فتصلا كلذل بوب امك «بارعألا نم مداخلا عيب هيفو

 .ملعأ هّللاو ,مهعينص

 م8  مداخلا نع وفعلا باب 7

 :لاق ماما یبا نع 1

 هيلع هللا تاولص  ىلعل امهدحأ بهوف «نامالغ هعم هل يبنلا لبقأ
 :لاقو

 ذنم يّلصي هعيأر يّنِإو ,ةالصلا لهأ برض نع تيهن ينإف ؛هبرضت ال»
 .(انلبقأ

 : لاقو ًامالغ ر ابأ ىطعأو

 : لاقف ,هقتعأف «ًافورعم هب صوتسا»

 .هتقتعأف ًاريخ هب يصوتسأ نأ يّترمأ : لاق «؟لعف امو

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 ٭ حرشلا دب

 هيلع هللا ثاولص  ىلعل امهدحأ بّموف «نامالغ هعم هلت يبنلا لّبقأ)
 ٠ . كولمملاو مداخل اب ةاصولا هيف : ( هبرضت ال : لاقو

 .هانعم يف امو دحلا ريغ يف :يأ : (ةالصلا لهأ برض نع تيه ينِإف )
 )٥۳۰/٦(. (ةاقرمو»

 امو «مهعم لماعتلا ناسحإ يغبنيف «نيلصملاو ةالصلا ةلزنم نايب هيفو : تلق

 .رطخأو كلذ نم مظعأ مهاوس يفف ؛رش نم مهضعب يف تيأر
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 :. فذحب- (070/5) «ةاقرملا» يف لاق : (انلبقأ ذنم يَّلصي هتيأر ينإو)

 هالوم عم بدأت ثيح بيدأتلا برض ىلإ جاتحي ال هنأ هل .هدارم لعل»

 ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا ّنأو «يغبني ام ىلع هتيدوبع قحب مايقلاب ؛يقيقحلا

 .ركنملاو

 ا تاب ال داغ ىلصلا نأ كلذو :لاف ب هللا ةر قينيطلا تيارت

 هنع عقر هللا ناك اذإف ءركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نال «برضلا قحتسي

 راثلا لوخدب ةرخآلا يف هيزخي ال نأ هفطأو همرك نم وجرن ءايندلا يف برضلا

 .([9١؟ : نارمع لآ] 4 ُهَميزْخَأ دقف راتلا لخدت نم كنإ ابر ل

 يتّيصو هيف ٌلّبقا :يأ : (ًافورعم هب صوتسا :لاقو ًامالغ َرَذ ابأ ىطعأو )

 . فورعملاب هلماعو ريخ اب

 . «هلّعَفو هل ريخ لا دارأ :ًاريخ هب ىصوتسا ١ :«طيسولا ١ يف لاق

 . هت يبتلا هيجوتب مهرتأتو «ةباحصلا ةباجتسا نسح هيف : ( هّقَتعأف)

 ةعباتم هيف : ( هّمقتعأف ءاريخ هب يصوتسأ نأ ينّترمأ : لاق ؟لّعُفام : لاقف)

 مهب ةاصولا ىلع هصرحو «نيكاسملاو ءافعضلاب هلع هتمحرو «ةيعرلا يعارلا

 .مهلاوحأب فّطلتلاو

 ٍثيدح رك ذب نآلا يفتكأ «صوصنلا نم ٌددع مداخلا نع وفعلا يف درو دقو

 هل يبنلا ىلإ لجر ءاج ١ : لاق ءرمع نب هّللادبع ثيدح وهو ءاهنم دحاو
 : لاقف

 ؛مالكلا هيلع داعأ مث ءتّمّصف ؟مداخلا نع وفعن مك: هللا لوسر اي

 : لاق ةثلاثلا يف ناك املف «تّمّصف
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 ( ٤٣۰۱ ) (دواد يبأ ناس حيحص و نع .(ةرم نيعبس موي لک يف هنع اوفعا

 .( 1848) مقرب («ةحيحصلا ) يف هرظناو ( ۲١۲۲ ) (يدذمرتلا ننس حيحص )و

 :لاق سنأ نع 5

 اطال قدي ةعلطيربا دجال E تاو
 سيك مالغ ًاسنأ نإ ! هّللا يبن اي : لاقف هني هلع يبنلا ىلع ينلخدأ ىتح < يب

 . كمدخيلف «بيبل

 ام هلت يفوت ىتح «ةنيدملا همدقم .رضحلاو رفسلا يف هتمدخف» : لاق

 مل ءيشل يل لاق الو ؟اذكه اذه تعنص مل :هتعنص ءيش نع يل لاق
 . (؟اذكه اذه تعنص الأ : هعنصأ

 ك- ٤١ :م .رضحلاورفسلا يف ميتيلا مادختسا ب۔١۲ ءاياصولا ك ه5 :خ]

 ٠١[. ح «لئاضفلا

 ي حرشلا

 «يب قلطناف «يديب ةحلط وبأ ذخأف «مداخ هل سيلو ةنيدلا هلع يبنلا مدق )

 ٌمالغ : ( سيك مالغ ًاسنأ نإ !هّللا يبن اي :لاقف هلت يبثلا ىلع ينلخدأ ىتح

 GG هي روما ياللا «لقاع :سّيك
 رظناو «رومألل ينأتلا نسح : سيكلا لصأو ءاهيف قفرلا ىرجم يرجي :رومألا
 . « يباطخلل ثيدحلا بيرغ»

 ةا اما ضحتسلا يلع بامعلا وج سيكو. للا وهو تلا ودرع يتلو
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 .كلذب نيتي ال نمم هنأ حجر

 . تعش نإ كمدخيلف :يأ :( كمدخيلف)

 هذه :( هلت يفوت ىتح «ةديدملا هّمدْقَم ءرضحلاو رفسلا يف هّئمدّحف :لاق)

 ىتح هدنع ًامداخ هاضترا هلع يبّلا نال  هنع هللا يضر سنأ لئاضف نم

 . يفوت

 مل ءيشل يل لاق الو ؟اذكه اذه تْعنّص مل :هتعنص ءيش نع يل لاق ام )

 هجرخأ .(طق ًأّفَأ يل لاق ام» :ةياور يف :(؟اذكه اذه تعنص الأ :هعنصأ

 .(۲۳۰۹) ملسم

 هنع ةحودنم كانه ّنَأل تافام ىلع باتعلا كرت اذه نم دافتسي و

 «مذلاو رجزلا نع ناسللا هيزنت ةدئافو «هيلإ جيتحا اذإ هب رمآلا فانكتساب

 ظحب قلعتت ىتلا رومألا يف كلذ لكو «هتبتاعم كرتب مداخلا رطاخ فالفتساو

 رمآلا باب نم اهنأل ؛اهيف حّماستُي الف ؛ًاعرش ةمزاللا رومألا اًمأو «ناسنإلا

 .( 150/١١ ) (حتف» .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 «لامكإلا لامكإ» ضارتعالا بجوي ام بكتري مل اذإ ناسنإلا ةحدم هيفو

(8/*:). 

 (لّضف» .ردقلا ةظحالمو هرمأ ضيوفتو هلت يبنلا قُلُخ لامك هيفو

 .( ١١/٠65

 اهلجألو «ثيدحلا نم ةريخألا ةلمجا هيلع لدت امك مداخلا نع وفعلا هيفو

 .ملعأ هّللاو «بابلا اذه تحت فّئصملا اهركذ
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 ۸۷ - بنذي مداخلا باب - 4

 : لاق «ةربَص نب طيقل نع 2-17

 . هلع ك يبَللا لاقف ةلخس حارا يف ف يعارلا عفدو « لَ يبنلا ىلإ تيهعنا

 ءاج اذإف «ديزت نأ ديرن ال ةئ ةئام ًامدغ انل نإ نبسحت ال : لقي ملو نبسحتالا

 .(ةاش اهناكم انحبذ ةلخسب يعارلا

 : لاق اميف ناكف

 نأ آلإ ؛غلابف «تقشنتسا اذإو ؛كتمأ كبرضك كتنيعظ برضتال»

 .«امئاص نوكت

 .[ قاشنتسالا يف ب ٥٩ ةراهطلا ك- ١ :د]

 ٭ حرشلا د

 : مضلاب  حارملا :( ةلخس حاارملا يف يعارلا عَفَدَو « هع يبنلا ىلإ تيهتنا)

 عضوملا وهف : حتفلاب اّمأو ءاليل هيلإ يوأت : يأ : ةيشاملا هيلإ حورت يذلا عضوملا

 لاو تالا دلو وم ورک د اا

 .(ةاش روع

E E O yTا  

 كلجأ نم انأ -نّبسحت ال :لقي ملو نّبسحت ال : لاق مث «ةاش اهناكم انل حبذاف
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 . قيلعتلا يف انخيش هركذ ؛( اهانحبذ

 ركذو «تؤي ملامب ىلحتي ًالاو طعي مل امب عّبشتي هه ا و

 .مهبتك يف ملعلا لهأ ضعب اذه

 اذهو» )751/1١(: (لدبلا ١ يف لاق : ( ديرت نأ دير ال ةئام امّنغ انل نإ )

 . «ايندلا بلط يف لامجإلاو هيلإ جاتحي ام ىلع ءافتكالا باب نم

 يذلا ددعلا ىلع ديزت ًالعل : ( ةاش اهناكم انحبذ ةلخسب يعارلا ءاج اذإف )

 ا لاليالا مووت

 وأ «دهاشلا رْكذ وأ «لخملا ريغ راصتخالا زاوج هيف :(لاق اميف ناكف )

 . ملعأ هّللاو «هظفح نم نّككمت امب ثّدحتلا

 لحري يتلا ةلحارلا :ةنيعظلا لصأ : (كَنَمُأ كبرضك كتنيعظ برضت ال)

 «نَعَظ امثيح جوزلا عم نعظت اهّنأل ةنيعظ ةأرملل ليقو «راسي يأ اهيلع نعظيو

 . «ةياهنلا» . [كتجوز انه دوصقملاف] تنَعَظ اذإ ةلحارلا ىلع لّمحُت اهّنَأل وأ

 . ةدايزب

 .ءاسنلاب ةاصولا هيفو «مدقت امك ةرحلا فالخ ةكولمملا ةأرملا يه : ةّمآلاو

 موصلا داسفإ ةّنظم هلال : (ًامئاص نوكت نأ الإ ؛غلابف «تقشدتسا اذإو)

 .«لذب»

 نع ينربخأ !هّللا لوسر اي تلف» :( ۱۲۹ ) (دواد يبأ ننس حيحص ١ يف

 نأ الإ قاشدعسالا يف غلابو «عباصألا نيب لّلخو ءءوضولا غبسأ :لاق ءءوضولا

 4 اهكاض نورك
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 ۸۸ - نظلا ءوس ةفاخم همداخ ىلع متخ نم باب اله

 :لاق ةيلاعلا يبأ نع - 64

 اودوعتي نأ ةيهارك ؛ اهدعنو :ليكنو ,مداخلا ىلع متخن نأ رمؤن انك

 .«ءوس نظ اندحأ ْنْظي وأ ءءوس قّلخ

 * حرشلا د

 نودعيو نوليكي اوناك : (اهدعنو «ليكنو «مداخلا ىلع متخن نأ رمون انك )
 . ( لضفلا» رظناو «ةنايخلاو ةقرسلا ىلع مدخلا ءىرتجي اليك «ءايشألا

 متخلاب انبولق نال : (ءوس نظ اندحأ َنَّظَي وأ «ءوس لح اودّوعتي نأ ةيهارك )
 ةقرسلا ىلع نوئرتجي دقف ؛مدخلاو ديبعلا امأ ءظفحلاب نئمطت دعلاو ليكلاو

 «لضف) . مهب نظلا ءوس نع ناصن نحنو بنذلا نع نوناصي مهف ؛ةنايخلاو

 ريس ف رفعت

 وحن سفنلا ءاقنو بلقلا ةمالس بابساب ذخألاو عفني ام ىلع صرحلا هيفو

 .نظلا ةءاسإ عفدو «سانلا

 دولل ظفحأ هّنأل «ىعاري نأ يغبني رم ساتلا عم لماعتلا يف حوضولاو

 ۸٩ - نظلا ةفاخم همداخ ىلع دع نم باب - 5

 : لاق ناملس نع ۔_ 89

 ةيشخ :ةياور ىفو) نظلا ةفاخم «ىمداخ ىلع قارعلا دعأل ىنإ»
 /نظلا ١159( (.
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 ب حرشلا

 وهو  نوكسلاب ۔ قرع عمج : قارعلا :( يمداخ ىلع قارعلا دعأل ينإ)

 . «ةياهنلا» رظناو «محللا مظعُم هنع ذخأ اذإ مظعلا

 نإ : ىلاعت هللا لاق «ىلاعت هللا رع يذلا نظلل ا : ( نظلا ةفاحم)

 ٠١[. :تارجحلا] 4 مثِإ نظلا ضعب

 نظلاو مكاّيإ» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 .(؟9515) ملسمو )٥۱٤۳( فّنصملا هجرخأ .«ثيدحلا بذكأ نظلا نف

 ٩۰  مداخلا بدأ باب _ ۷

 ٦/ ۱۷۰لاق طيسف نب هّللادبع نع ديزي نع ۔ :

 رظنأف ,هقرصف- قروب وأ بهذب هل ًامالغ رمع نب هّللادبع لسرأ
 ًاعيجو ًادلج هدّلجف هيلإ عجرف «فرْصلاب وقال:  -

 ْ .«هفرصت الو يل يذلا ذخف بهذا»

 *ب حرشلا د“

 . ةضفلا : قرولا :( قروب وأ بهذب هل ًامالغ رمع نب هّللادبع لّسرأ )

 هيفو .لجأ ىلإ هفرصو هرخآ :فرصلاب رظنا :( فرصلاب َرَظْنأَف ءهفرصف )
 : اهنم نينثا ركذب يفتكا هميرحت يف ةديدع صوصن

 ملسم يف هرحنو )١١17/4( (هحيحص)» يف فنصملا هجرخأ ام ١-

 يناعدف انيد ةئامب ًافرص سمتلا هنأ : هربخأ وأ نيت كلام نع 5559
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 يف اهلي بهذلا ذدخأف «يّنم فرطصا ىتح ءانّضَوارَّمف هَّللاديبع نب ةحلط

 . كلذ عمسي رمعو «ةباغلا نم ينزاخ يتأي ىتح : لاق مث «هدي

 ييفانتا للم هللا لوين لاق ودعم كتكات ىف هت ال هللاو 4 لامتف

 الإ ًابر ريعشلاب ٌريعشلاو ءءاهو ًءاه ًالإ ابر ٌربلاب ربلاو «ءاهو ًءاه الإ ابر بهذلاب

 . «ءاهو ًءاه الإ ابر رمتلاب ٌرمتلاو «ءاهو ًءاه

 ًالك ناك صقتنلاو ةدايزلاب ضّرعلا ردق يف مالكلا انيراجت : يأ : انضَوارَت

 «ةعلسلاب ةفصاوملا انه ةضوارملا ليقو هقّلُخ لهسيو هبحاص ضوري ناك امهنم

 .( 708/4 ) (حتف» .هقيفرل ةعلس امهنم.لك فصي نأ وهو

 . نوكسلاب ليقو .ةرسكلاب ليقو «ةزمهلا حتفو امهيف دملاب : ءاهو ءاه

 رسكب (ءاه) لاقيو «ةروسكم فاك ةدايزب ( كاه) ىكحو تاهو ذخ
 .نينونت ريغب لخ ىنعمب اهحتفبو تاه ىنعمب ةزمهلا

 ا طق اه نيعينلا نمادخاو زك لوقي قا وه ءاهو ءاه رال قنات لاف

 . فرصتب (حتف» . طعأو ذخ هانعم ليقو .هدي يف

 عاب» : لاق .لاهنملا يبأ نع ( ٠١۸۹ ) (هحيحص)» يف ملسم هجرخأ ام - ؟

 :تلّقف «ينرّبخأف يلإ ءاجف «جحلا ىلإ وأ ءمسوملا ىلإ ةَعيسَنب ًاقرو يل كيرش
 ل حلصُي ال ٌرمأ اذه

 ميامي يرحس#+ آم يبتلا مد : لاقف «هتلاسف بزاع نب ءاربلا

 مقرأ نب ديز تْناو «ابر وهف ةَميسَن ناک امو «هب ساب الف ديب ادي ناك ام : لاقف

 .«كلذ لثم لاقف «هثلاسف هعيتاف «يّنم ةراجت مظعأ هل
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 .ريخأتلا اسلا لصأو ؛مولعم لجأ ىلإ عيبلا يه : ةئيسنلاو

 : (هفّرصَت الو يل يذلا ذُّحف بهذا :لاقو ءًاعيجو ًادْلَج هدلجف هيلإ عجرف )

 ۰ ش .مارح وأ روظحم يف عفو اذإ هبرضو مداخلا بيدأت هيف

 نم تعمسف يل ًامالغ برضأ تنك :لاق دوعسم يبأ نع - 7/1

 .«هيلع كنم كيلع ردقأ ُهّلَل ! دوعسم ابأ ملعا»

 هجول رح وهف! هللا لوسر اي :تلق ء هلت هللا لوسر وه اذإف تفتلاف
 :لاقف هللا

 .«رانلا ف تحف )وأ ««رانلا كَتَّسَْل لعفت مل ول نإ امأ»

 ٣١[. ع ح ,ناميألا ك- ؟ا/ :م]

 : ٭ حرشلا ي

 لصحي ام ركذ هيف : (ًاتوص يفلخ نم تعمسف يل ًامالغ برضأ تنك )

 .هريغ ربتعيل ءرملا عم

 «ديكوتلا مال حتفب هّلَل :(هيلع كنم كيلع ٌردقأ هلل !دوعسم ابأ ملعا)
 .هيلع كتردف نم مظعأ «كيلع هللا ةردق نأ ىنعملاو

 ام ا ورمل ا هر نيفيا و ا اوو نك قل ةيفو

 . هناحبس ىهن

 :(1599) («ملسم حيحص» يف :( هلت هللا لوسر وه اذإف ت 0 ةلاف)
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 . «هتبيه نم طوسلا يدي نم طّقسف »

 هلع يبنلا ةعباتم هيفو e ا

 ا ا ا لا سراب تو

 .مهسفنأ مهتدهاجمو  مهنع هللا يضر

 .«ًادبأ هدعب ًاكولمم برضأ ال :تلّقف» )١509(: ملسمل ةياور يف

 . هيبنتلل اّمأ :(رانلا كَّتَحَفلل وأ ءرانلا كسل لعفت ملول نإ امأ :لاقف)

 .(ةياهنلا) ءاي د :راثلا حقل

 . هقاتعإ كلذ ةراّمك نأو مداخلا ملظ نم بيهرتلا هيفو

 ا ل

 امم «بدألا اح ىلع داز هنأ هيَ ٤ ىأر» : (55/5) «لامكإلا لامكإ» يف

 تج ا

 مظكو وفعلا لامعتسا ىلع هيبنتلاو ظعولاو كولمملاب قفرلا ىلع ثحلا هيفو

 )۱۳١/١۱۱١(. (يوون» . ظيغلا

 .«لامكإلا لامكإ» .هدابع نع هللا ملحب ءادتقالا يف غيلبلا ظعولا هيفو
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 TT اولوقت الو

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]



 ي ے9 لح
 ےس’ وزم» نجد یک

 * حرشلا د

 هّللا أل نسحلا دض- حبّملا ىلإ هوبسدت ال :(ةّهجو هللا حبق :اولوقت ال)

 .(ةياهنلا) . هقْلَخ ءيش لك ّنسحأ دقو رو

 .يتآلا ثيدحلا ليلعتلا اذه دّيؤيو

 ٩۹ - لاق ةريره يبأ نع :

 لجو رع هللا نإف ,كهجو هبشأ نم هجوو كهجو هللا حبق : نلوقت ال١
 .(هتروص ىلع هیت مدآ قلخ

E 
NEES 

 هيلع- مدآ ةروص ىلع :يأ :هتروص ىلع : ( هتروص ىلع هع مدآ السلام 

 :نيخيشلا ثيدح هديؤيو

 بهذا :لاق ءُهَقَلْح اًّملف «ًاعارذ وتس هلوُط «هتروص ىلع مدآ ُهّللا َقَلَخ»

 اهّنإف «َكَنوُيَحُي ام عمَكساف «سولج ةكئالملا نم رفّتلا كعلوأ ىلع ملف
 ةمحرو كيلع ُمالَّسلا :اولاقف .مكيلع السلا :لاقف .كتيرُذ ةيحَتو كئّيحَت

 .هّللا ةَّمحَرو : هودازف . هّللا

 ىتح دعب صفي قلخلا لز ملف «مدآ ةروص ىلع َةنجلا ُلُخْدَي نم لكف
 . «نآلا

 عجري» :(۸1۲) ثيدحلا تحت « ةحيحصلا» ىف هللا هظفح  انخيش لاق



 ؛روكذم برقأ ِهّنأل  مالسلا هيلع- مدآ ىلإ (هتروص ىلع» :هلوق يف ريمضلا

 قلخ» : ظفلب ًاعوفرم ةريره يبأ نع يراخبلل ىرخأ ةياور يف هب حّرصم هّنألو

 .( 14149 مقرب هجيرخت ىضم دقو . (ًاعارذ نوّتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا

 باتكلا يف هتقَقح امك ركنم وهف ؛(نمحرلا ةروص ىلع» :ثيدح اًمأو

 . (هححص نم ىلع درلا عم ء«[ةفيعضلا ةلسلسلا يف يأ ] ( ١٠۷١ ) رخآلا

 يف ظفاحلا لوق ( ٤٤4 ) ثيدحلا تحت (ةحيحصلا» يف انخيش لقنو

 . مدآل ريمضلا نإ :لاق نم لوق ديؤت ةياورلا هذهو » :(حتفلا »

 يف لقتني مل ءاهيلع هقلخ يتلا ةئيهلا ىلع هّدجوأ ىلاعت هللا نأ : ىنعملاو

 ًالماك ًالجر هللا هقَلخ لب «هتّيرذك ًاراوطأ ماحرألا يف دّدرت الو ءًالاوحأ ةأشنلا

 ««ًاعارذ نوتس هلوط» :هلوقب كلذ بّمع مث «حورلا هيف خفن ام لوأ نم اًيوس

 . مدآ ىلع ًاضيأ ريمضلا داعف

 .(ديفم هنإف ؛هعجارف «ثيدحلا بقع نابح نبا كلذ يف لوقلا لّصف دقو

 :ئهعلا

 قاس نأ دعب. هللا همحر لاق دقف ادج مهم نابح نبا هرّكذ يذلاو : تلق

 عتشي ذخأو «ملعلا ةعانص مكحُي مل نم هب قّلعت ربخلا اذه» :هدنسب ثيدحلا

 اهقلاخ نم نوعمقيو اهنع نوبذيو ؛نّنَسلا نولحتني نيذلا ثيدحلا لهأ ىلع
 تبسن نإف مدآ ىلإ وأ هللا ىلإ بّسنُّت نأ نم ءاهلا هذه ولخت تسيل :لاق ناب

 1١[. :ىروشلا] 4 ءيش هلغمك سيل ل : ذإ ًارفُك كلذ ناك هللا ىلإ

 قلخ ءيش لك نأ كش ال هّنأل ؛ةدئافلا نع ربخلا ىّرعت مدآ ىلإ تبسُن نإو

 .هريغ ةروص ىلع ال هتروص ىلع



 ةيادهلاو حلا ةباصإل قيفوتلا هّلاسو «ةولخلا يف هئراب ىلإ اذه لئاق قلع ولو

 يف حدقلا نم هب ىلوأ ناكل ؛ هيب ىفطصملا ننس موزل يف ميقتسملا قيرطلل

 نعل سلع الاد ىلا ةاييضرلا يك وتلا «هانعم لهجي امب ننسلا يلحتنم

 .هب هلهجل هنع قحلا

 الو داهم هل O RE نإ لوقت قختو

 هلقعي حيحص لصفو ملعب مولعم ىنعم ربخ لكل لب «نآرقلا خسنت تاو رتاهَتُت

 ::نولاغلا

 مدآ لضف ةنابإ «(هتروص ىلع مدآ هَّللا قلخ » : هلع هلوقب اندنع ربخلا ىنعمف

 نود مدآ ىلإ ءاهلا عوجر نم ةدئافلاو «مدآ ىلإ ةعجار ءاهلاو «قلخلا رئاس ىلع

 نم ءيشب هبشي نأ نع ىلاعتو انبر لج العو لج  يرابلا ىلإ اهتفاضإ

 قادم تالا جاا ره ا ا يبس مج و جدلا ا

 ريغي مث «ىثنألا محَر ىلإ رّكّذلا رارق نع ءاملا لاوز مث «ىثنألاو ركذلا عامتجا

ESتقولنا ىلإ مث «ةروضلا ىلإ مث  

 رّخألا بتارملا مث «ماطفلا مث ءعاضرلا مث «هرارق نم جورخلا مث «هيف دودملا

 .هب ةينملا لولح ىلإ انركذ ام بسح ىلع

 عامتجا همدقت نوكت نأ ريغ نم ءًاعارذ نوتس هلوطو اهيلع هقّلخ ىتلا هتروص

 همسجب وأ ةغضم وأ ةقلع ءاملا نييعت وأ هرارق وأ ءاملا لاوز وأ «ىثنآلاو ركذلا

 .هذعب

 N E ا يي ل مد



 «ةيوشح ثيدحلا باحصأ نأ معز نم لوق دض هريغ ةلاح هذه تناك امك

 حيحص بيترتب ناسحإلا» رظنا .«نوردي ال ام نوجتحيو نولقعي ال ام نووري

 .(۱۳۰۱۲/۸) (نابح نبا

 ٩۲  برضلا ىف هجولا بنتجيل باب - 8

  - VEلاق هلع يبنلا نع «ةريره يبأ نع :

 .(هجولا بنتجيلف «همداخ مكدحأ برض اذإ»

 «قتعلا ك 8 :خ] ٠ ةلصلاو ربلا ك 15 :م .هجولا بنتجيلف دبعلا برض اذإ ب

 ح ,بادآلاو 1١5411١1 [.

 »ب حرشلا

 مداخلا برض زاوج هيف :(هجولا بنتجيلف «همداخ مكدحأ برض اذإ)

 .هجولا بانتجاب رمألا عم (ةدايز ريغ نم هبيدأتو

 ا و

 يف برض نم لك يهنلا يف لخديو» :( ۱۸۲ / ١ ) (حتفلا) يف ظفاحلا لاق
 . ( بيدأت وأ ريزعت وأ لح

 نخدي مسو دق ةبادب هل يبنلا رم :لاق رباج نع 2. 1

 : هلت ىبتلا لاق «هارخنم

 .(هئبرضي الو هجولا دحأ نمسي ال ءاذه لعف نم هللا نعَل»

 ح «هيف همسوو ههجو يف ناويحلا برض نع يِهَّنلا ب 9 «ةنيزلاو سابللا ك- ۳۷ :م]
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 * حرشلا د

 . يّكلاب ءيشلا ىلع ميلعتلا :مسولا :(مسو دق ةبادب هم يبنلارم )

 ريعب لاقي «ةّيك رثأ :مسولا :ةغللا لهأ لاق» )١54//41(: يوونلا لاق

 .(ةمالعلا يهو ةمّسلا نم هّلك هلصأو «هب مسوي يذلا ءيشلا مسيملاو موسوم

 لك يف هنع يهنمف هجولا يف برضلا اًمأو» :ريسي فذحب ًاضيأ لاقو
 هنكل ءاهريغو منغلاو لاغبلاو لبإلاو ليخلاو ريمحلاو يمدآلا نم ؛مرتحملا ناويحلا

 .دشأ يمدآلا يف

 امأف «هانركذ اّملو ثيدحلل ؛عامجإلاب هنع يهنمف هجولا يف مسولا اًمأو

 من زوجي الف هيلإ ةجاح ال هّنألو «هتماركل مارح همّسوف يمدآلا

 نم يوغبلا لاقو «هركي :انباحصأ نم ةعامج لاقف يمدآلا ريغ اّمأو

 هلعاف نعل هلع يبنلا نأل ؛رهظألا وهو هميرحت ىلإ راشأف زوجي ال :انباحصأ

 . مرحتلا يضتقي نعللاو

 بحتسي نكل ءاندنع فالخ الب زئاجف يمدآلا ريغ نم هجولا ريغ مسو اّمأو
 .(هنع ىهني الو اهريغ يف بحتسي الو ةيزجلاو ةاكزلا معن يف

 زاوج باب ( ةنيزلاو سابللا باتك ) «ملسم حيحص» يف درو دقو : تلق
 ثيدح «( ةيزجلاو ةاكزلا مَن يف هبدنو «هجولا ريغ يف يمدآلا ريغ ناويحلا مسو

 ٌةّبسحأ :لاق ءامنغ مسي وهو ًادبرم هَ هللا لوسر ىلع انلخد » :لاق سنا

 . «اهناذآ يف : لاق

 . منغلل ةريظحلا لثم وهو لبإلا هيف سبحت يذلا عضوملا : دّيرملاو

 ««ةقدصلا لبإ مسي وهو مسيلا هللا لوسر دي يف یار یار يفو
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 :هب مسوي يذلا مسيملاو

 ف سكي نأ يحشتسيو «ضعب نع هضعب ناويحلا زييمت :مسولا ةدئافو

 .(لامكإلا لّمكم» .ةقدص وأ ةاكز ؛ةاكزلا ةيشام

 . يكلا رثأ نم هيرخنُم نم ناخدلا ريطي : يأ : ( هارخْنم نَّخَدُي )

 هَّللا نم داعبإلاو درطلا :نعللا :(اذه لّعف نم هللا َنَعل : هيي يِبْنلا لاق)

 . (ةياهنلا» . ءاعدلاو بسلا قلخلا نمو «هناحبس

 .نيعملا نعل زاوج هيفو

 هجولا بّرضو مسولا نع يهنلا هيف :( هنبرضي الو ةجولا ٌدَحأ ّنَمسَي ال )
 .مدقت امك

 ٩۳  باجيإ ريغ نم هقتعيلف هدبع مّطل نم باب - م

 نب ديوس راد يف ّرَبلا عيبن انك :لاق فاّسي نب لاله نع .- 5

 هل لاقف «لجرلا كلذ اهُمّطلَف ءائيش لجرل تلاقف «ةيراج تجرخف «نّرقم
 : نرقم نب ديوس

 اهمّطلف «مداخ آلإ انل امو ةعبس عباس ينتيأر دقل ! ؟اههجو تمطلأ

 .اهقتعي نأ هلت يبنلا هرمأف ءانضعب

 .[ م8381 ح نالا ك- ۲۷ :م]

 ٠ * حرشلا +
 نم تيبلا عاتم وأ ,بايثلا ر قيول وسب زاد يف ربا عي اکر



 .مدقت امك ةّرخلا فالخ ةكولمملا ةأرملا : ةيراجلا :( ةيراج تجرّخف و

 نرفع وتقبل ISE ءادعش جر كداقفاو

 .«اههجو رح الإ كيلع رجعو )١558(: ملسمل ظفل يف : (اههجو تملأ

 .قحلاب مولظملاو ملاظلل راصتنالاو ركنملا نع يهنلا هيفو

 ((نرقم ينب نم9 )۱۹١۸(: ملسمل ظفل يف :(ةعبس عباس یار فقل )

 .اهقاتعإب هتيم يبنلا رمأ كلذ عمو مداخلا ىلإ ةجاحلا نايبل ددعلا ركذو

 .(ةدحاو الإ مداخ انلام» :ملسمل ظفل يف :( مداخ الإ انل امو )

 امك مطّللا ةراقك اذهو :(اهّقتعَي نأ هيم ىبنلا هرمأف انضعب اهّمّطلف )

 هدبع مْطَل نم 9 : امهنع هللا يضر  رمع نبا ثيدح نم بابلا اذه يف يتأيس

 .«هقتعي نأ هتراثكف ؛هتأي مل دح هبرض وأ

 : لاق نرم نب ديوس نب ةيواعم قيرط نمو

 .صتقا : [هل] لاقف يبأ يناعدف رفف انل ىلوم تمطل

 للي يبتلل كلذ ركذف ءاندحأ اهمطلف مداخ انل :ةعبس نرقم دلو انك
 :لاقف

 .«اهوقتعيلف مهرم»

 : لاق ءاهريغ مداخ مهل سيل : هلل يبنلل ليقف

 . ۰۱۷۸ / اهلیبس اوّلَخ اونغتسا اذإف ءاهومدختسيلف»

 EFT ح ءنامالا ك- ۲۷ :م]



 »ب حرشلا د

 يناعدف «رفف انل ىلوم تمطل :لاق نرقم نب ديوس نب ةيواعم قيرط نمو )
 مث تبرهف انل ىلوم تمطل» :( ٠٠١۸ ) ملسمل ظفل يف :(صتقا : هل لاقف يبأ

 . «هنم لثتما :لاق مث يناعدو هاعدف «يبأ فلخ تيلصف رهّظلا ليبُق تعج

 يار »كب لعق ام لمي لقفااوا اصاصق هنقاع يف

 ملسمل ظفل يف :(اندحأ اهمطلف مداخ انل ءةعبس  نرقم دلو انك )

 «(اهوقتعيلف مهرم :لاقف هني يبنلل كلذ رك ذف .انرغصأ اهمطل» )١1154(:
3 

 ۰ .مدقتو

 لعل :(اهومدختسيلف :لاق ءاهريغ مداخ مهل سيل : هع يبنلل ليقف )
 هللا لوسر لوق لجأل ««باجيإ ريغ نم هقتعيلف» :بيوبتلا يف لاق فصلا
 1 . «اهومدختسيلف» : هيَ

 «مهنوؤشل ةياعرو مهيلع ًاقافشإ كلذو : (اهليبس اوُلَخ اوتغتسا اذإف)
 . مداخلا ىلع ًاضيأ ًاقافشإو

 مطل الجر ىأرو - ينَرْلا نَرَقُم نب ديوس نع ةبعش يبأ نع ىرخأ يفو
 :لاقف  همالغ

 ىلع «ةوخإ ةعبس عباس ينإو ينتيأر ؟ةمرحم ةروصلا نأ تملع امأ»
 . نأ لإ يِبّنلا انرّمأف ءاندحأ همطلف «مداخ لإ انل ام هلت هللا لوسر دهع
 .(11/9 / هقتعن

 .[؟1؟١ ح ناما ك- ۲۷ :م]
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 ٭ حرشلا د

 نم عملا اهميرحتو «هجولا ةروصلاب دارأ :( ةمرحم ةروصلا نأ تملع امأ)
 . (ةياهنلا» .هجولا ىلع مطللاو برضلا

 «مداخ الإ انل ام « هلع هللا لوسر دهع ىلع «ةوخإ ةعبس عباس نيرو یار

 ىتلا ءاطخألا نع ثادحتلا هيف :(هقتعُت نأ لكَ يبثلا انرماف ءاندحأ همطلف

 انه رمألا اذه ركذو «جالعلا نايبل ET وأ درفلا اهبكتري

 : لاق ءرمع يبأ ناذاز نع 7-3"

 لاقف «هرهظ نع فشكف هبرض ناك هل مالغب اعدف «رمع نبا دنع اتک
 نم هيف يل ام :لاقف ضرألا نم ادوع عفر مث .هقتعأف .ال : لاق ؟كعجويأ
 ! دوعلا اذه نزي ام رجألا

 لوقي لب يبتلا تعمس : لاق ؟اذه لوقت ڌ ملا! نمحرلادبع ابأ اي : تلقف

 :- لاق وأ-

 مطل نم» : ظفل يفور «ههجو مّطل وأ ,هتأي مل ًادح هكولمم برض نم»
 . «هقتعي نأ هترافكف (۱۷۷ / هتأی مل ادح هبرض وأ هدبع

 .[؟١١ح «ناعإلا ك- ١07 :م]

 د حرشلا د“

 لاقف «هرهظ نع فّشكف هبرض ناك هل مالغب اعدف «رمع نبا دنع انک )

 . «أرثأ هرهظب ىأرف» :( ١551 ملسمل ظفل يف : ( هقتعاف .ال : لاق ؟كعجويأ
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 ال ءدابعلا قوقح ةاعارمو «لامعأ نم مّدقت اميف رظنلاو سفنلا ةبساحم هيفو

 : ( !دوعلا اذه نري ام رجألا نم هيف يل ام : لاقف ضرألا نم ًادوع عفر مث )

 نع زواجت هنأ الإ أبدأ هل هبرض ناك ١ :( 58/5 (لامكإلا لامكإ» يف لاق

 هيف عقو امم هجرخي ال هنأ ىأر مث «هرهظ يف برضلا رّتأ كلذلو «بدألا برض

 مثإ رمكت نأ اهتياغ تلبُق اذإ ةرافكلا نأ ىأر مث «ةرافكلا ةيئب هقّمعأف هقتع لإ

 رجألا نم هيف يل ام :لاق كلذلو ءرجأ الو رزو ال ؛سأرب ًاسأر جرخيف «ةدايزلا

 . ىهتنا .(ءيش

 مهلامعتساو «باوثلا نم ديزملا يف مهعّمطو رجألا ىلع مهصرح هيفو
 .نييبتلاو حاضيإلل ةنيعملا لئاسولا

 لوقي هلع يبذلا تعمس :لاق ؟اذه لوقت مل ا ا ابأ اي : تلقف)

 . كلذ ميظعتو ةياورلا ةّقد هيف : (- لاق وأ -

 هبجوم تأي مل :يأ :(ههجو مطل وأ «هتای ملادح هكولمم برَّض نم )

 .(05؟١50/505 «ةاقرم»

 هتراّقك :يأ :(هترافكف هتأي مل دح هبّرَض وأ هدبع مطل نم :ظفل يفو)

 قال يعمل

 «هتملظ دقف هتمطل اذإ : يبرعلا نبا لاق» :«ضيفلا» يف لاق : ( هقتعي نأ)

 هنراقي امب بنذلا كلذ ةرفغم يف رظنلا نيعتف «هلعف كل سيل ام هب تلعفو

 نم موطلملا جارخاب راتلا نم مطاللا وجنيل ؛قتعلا وهو لمعلا نم هبسانيو
 .(قّرلا
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 ١ صاصق باب ۔ العبد  ٩٤

 :لاق رساي نب رامع نع ۔ ۱۸۱ / ٤

 .«ةمايقلا موي هنم ديقأ الإ هل ملاظ وهو ,هل ًادبع دحأ برضي الا

 *٭ حرشلا

 ديقأ :(ةمايقلا موي هنم ديقأ الإ هل ملاظ وهو ادع دعا فرعي ل5

 ىتأيسو «ةمايقلا موي هنم ّصتقا :يأ صاصقلا وهو  نيتحتفب - دوقلا نم :هنم

 نات هللا اغ نإ ابابا اذه را ىف ارض رينحتلا اذه

 .هناحبس هللا باقعو نيدلا مويب ريك ذتلاو «ملظلا نم فيوختلا هيفو

 طقاستي هتباد فلع اذإف ناملس جرخ :لاق ىليل يبأ نع -_ 9

 :همداخل لاقف «يرآلا نم

 .«كتعجوأل صاصقلا فاخأ ينأ الول»

 ب حرشلا

 . ةّيادلا سبحم :يرآلا :(يرآلا نم طقاستي هتّباد فلع اذإف ناملس جرخ )

 .(حاحصلا راتخم»

 فلسلا عرو هيف :(كتعجوأل صاصقلا فاخأ يأ الول :همداخل لاقف )
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 رع هللا هجو ءاغتبا ساّنلا نع نوفعيو ظيغلا نومظكيو «ىلاعت هلل مهقوقح

 .لجو

 :لاق هلع يبنلا نع «ةريره يبأ نع - 1١

 .«ءانرقلا ةاشلا نم ءاّمجلا ةاشلل داقي ىتح ءاهلهأ ىلإ قوقحلا ندو

 5٠0[. ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- :٠ م]

 *ب حرشلا ب

 «لوهجملا ىلع ءانبلاب لادلا حتفب :نّدؤتل :(اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤوَمل)

 . مضلاب عفرتف «لعاف بئان ( قوقحلا ) ةملك نوكتف
 بصنتف «هب ًالوعفم ( قوقحلا ) ةملك نوكتف لعافلا ءانب ىلع لادلا ّمضب وأ

 . حعفلاب
 انه دارملاو ليتقلا لدب لتاقلا لَمَقو صاصقلا :دّوقلا :(داقي ىتح)

 .صاصقلا

 ا امهو ««ءاحلجلا» : هريغو ( ۲١۸۲ ) ملسم ظفلو

 موي اهتداعإو مئاهبلا رشحب حيرصت اذه» )١75/15(: يوونلا لاق

 ؛نيناجملاو لافطألا داعي امكو «نييمدآلا نم فيلكتلا لهأ داعي امك ؛ةمايقلا

 . ةنسلاو نآرقلا لئالد ترهاظت اذه ىلعو «ةوعد هّلبت مل نّمو
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 ؛فيلكتلا صاصق نم وه سيلف «ءاحلجلل ءانرقلا نم صاصقلا اًمأو «باوثلاو

 .« معا هللاو «ةلياقم ناسف ره لب ءاهيلغ فيك أل 3

 تعمس :لاق شمعألا نع» :( ١588 ) ثيدحلا تحت ١ ةحيحصلا » يف

 نيتاش هلي هّللا لوسر ىأر ١ :لاق ٌرذ يبأ نع هباحصأ نع ثّدحي يروثلا رذنم

 ؟ناحطتنت اميف يردتأ !رذ ابأ اي :لاقف «ناحطتنت

 .ةمايقلا موي امهنيب يضقيسو «يردي كبر نكلو :لاق ءال : تلق

 ريغ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر «حيحص دانسإ اذهو :[انخيش يأ ] تلق

 ؛رضي ال امم كلذو ءاوُمَّسي مل مهّنِإف  يروغلا ىلعي نبا وهو  رذدملا باحصأ

 اا كلك ىلخ هين انك رک یا تي اا نبع ھا

 .«ثيدحلا اذه ريغ يف يواخسلا

 ًاراعشإ ( دبعلا صاصق باب ) تحت ثيدحلا اذه ركذ فّئصملا لعل : ةدئاف

 ةاشلا نأ سائلا نم ريثك نظي امكف «ديبعلا قوقحب رتهتسي نملرمألا ةروطخب

 ءاج امكو «مهمعز يف كولمملاو دبعلا كلذكف ءاهفعضل اهّقح رده دق ءاّمجلا

 ؛ءانرقلا ةاشلا نم ءاّمجلا ةاشلل داقي ىتح اهلهأ ىلإ قوقحلا ءادأ حضوي ثيدحلا

 مهل صتقيو ةفعّضلاو ديبعلا ىلإ قوقحلا ىدؤتس اهّنأ حّضوي بيوبتلا اذه ءاج
 .ملعأ هَّللاو ءمهمّلظ نّمم

 هللا يضر ةشئاع هيورت ميظع ثيدحب انرّكذت صوصنلا هذه لاغمأو

 : اهنع

 يل نإ !هّللا لوسر اي :لاقف هت هللا لوسر يدي نيب دّمق ًالجر نأ

 فيكف «مهبرضأو «مهمتشأو «يننوصعيو ؛«يننونوخيو «يننوبذکی ؛نيكولمُم
 ؟مهنم انأ

51 



 كباقع ناك نإف «مهاَيِإ كباقعو «كوبذكو كؤّصعو كوناخ ام بّسحي : لاق

 نود مهاّيِإ كباقع ناك ْنِإو ءكيلع الو كل ال افافك ناك «مهبونذ رّدقب مهاّيِإ

 كنم مهل صعق «مهبونذ قوف مهاّيِإ كباقع ناك نإو «كل ًالْئصن ناك «مهبونذ

 . لضفلا

 أرقت امأ : هلي هللا لوسر لاقف «فتهيو يكبي لعجف لجّرلا ىحنتف : لاق

 « اعيش سفن ملظت الف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو # هللا باتك

 .[ ٤١ :ءايبنألا]

 «مهتقرافم نم ًاريخ اعيش مهلو يل دجأ ام هللا نورا هاو ا لاقت

 . مهلك رارحأ مهنا كدهشأ

 حيحص) يف انخيش هححصو ( ۱ ) مقرب (يذمرتلا ننس حيحص ) نع

 .(« بيهرتلاو بيغرتلا

 : هلع هّللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع - 0/7

 .(ةمايقلا موي هنم صتقا ١85[ ًاملظ] ًابرض برض نم»

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 *ب حرشلا دي

 ىف اط توك لاح ود ا عري هم فا الط اريك ترق نحو

 .ءاملعلا ضعب ركذ امك . هبرض

 )١81/174(. مقرب هانعم مدقتو
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 ١ - امم مهوسكا باب تلبسون  ٩٥

 ١8 - لاق تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع نع :

  اوكلهي نأ لبق -راصنألا نم يحلا اذه يف ملعلا بّلطن يبأو انأ تجرخ

 يبأ ىلعو «هل مالغ هعمو هلي يبنلا بحاص هرَسَيلا ابأ انيقل نم لوأ ناكف

 .يرفاعمو ةدرب همالغ ىلعو يرفاعمو ةدرب رسيا

 تذخأ وأ «كّيرفاعم هتيطعأو كمالغ ةدرب تذخأ ول ! يمعاي :هل تلقف
 ! ةَلح هيلعو ةلح كيلع تناك ؛ كتدرب هتيطعأو هيرفاعم

 «ناتاه يانيع رصب !يخأ نبا اي .هيف كراب مهللا : لاقو هسأر حسمف

 : لوقي هلع يبنلا  هبلق طانم ىلإ راشأو  يبلق هاعوو ؛ناتاه يانذأ عمسو

 نم هيطعأ نأ ناكو ««نوسبلت امم مهوسبلأو «نولكأت امم مهومعطأ»

 1 . ةمايقلا موي يتانسح نم ذخأي نأ نم ىلع نوهأ ايندلا عاتم

 ۷٤[. ح ءرسيلا يبأ ةصقو ليوطلا رباج ثيدح ب- ١4 «قئاقرلاو دهزلا ك ه۳ :م]

 »ب حرشلا د

 نأ لبق «راصنألا نم يحلا اذه يف ملعلا بّلطن يبأو انأ تجرخ )

 عم هباهذ يف بألا عضاوت هيفو «ملعلا نيعباتلاو ةباحصلا بح هيف :(اوكلهي

 .ملعلا بلطل هنبا

 يبأ ىلعو «هل مالغ هعمو هلت يبثلا بحاص سيلا ابأ انيقل نم لوأ ناكف )

 ليقو «ةططخُم ةلمش :ةدربلا :(يرفاعُمو ٌةدرب همالغ ىلعو يرفاعُمو ةدربرسيلا
 . دّربلا هعمجو بارعألا هسبلي ءرّفص هيف عّيرم ءاسك

 "1م



 يه ليقو «رفاعم ىمست ةيرقب لمعي بايثلا نم عون :ميملا حتفب يرفاعملاو

 .( ١74/1١80 (يورن» .ةدئاز هيف ميملاو ةيرقلا كلت تزن ةليبق ىلإ ةبسن

 ةليبق يهو «رفاعم ىلإ ةبوسنم نَّميلاب دورب : يرفاعملا» :(ةياهنلا ١ يف لاق
 .(ةدئاز عيملاو «نميلاب

 تاذخأ وأ ءكيرفاعم هتيطعأو كمالغ ةدرب تذخأ ول !ىّمعاي :هل تلقف)

 الإ نوكت ال ٌةَلحلاو : (ٌةَلَح هيلعو ٌةَّلَح كيلع تناك ؛كتتدرب هتيطعأو هّيرفاعم

 ءاش نإ يتأيسو ( 87/١ ) «حتفلا ١ رظناو «دحاو سنج نم نابوثلا نوكي نأ

 ااا

 ءرخآلا ىلع امهدحأ نابوث ةّلحلا نأل» :( ٤۷۹/۹ ) «لامكإلا لامكإ» يفو

 نالا يلق ابنه دعا لولم ةا يبس كلذلو

 و نيون نركب يح هلك نوكي رادو وراز هلك لوي وك لاقو

 ىلع بوت للا نال هبط نم نآلا لح يذلا ديد ا بوقت الا ةذخ لاقي

 .( بوث

 .( يسأر حسمف» خسنلا ضعب يف : ( هيف كراب مهللا :لاقو هسأر حسمف )

 . فورعملاب رمآلا وأ ريخلاب ركذملل ءاعدلاو سأرلا حمسمو ةفطالملا هيفو

 يوونلا لاق :(ناتاه يانذأ عمّسو «ناتاه يانيع رصب !يخأ نبا اي)

 هذه نيعلا عفرو ؛عمس ميم ناكسإو ءارلا عفرو داصلا حتفب وه )١5/18(:

 .ناتاه يانيع ءارلا حتفو داصلا مضب ةعامج هأورو ‹نيرثك ألا ةياور

 . «ىلوأ لوألا نكل حيحص امهالكو «ناتاه يانذأ ميملا رسكب عمسو

 تاو ةياوزلا نم دك اعلا و هلع هلوقي امل او هابعنألا هيف تلق
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 توبث نم عماسلا سفن يف ةنينأمطلا ءاقلإ هك ت يبنلا مالك ميظعتو ءاهنم

 هک ان وا كلل

 اذكو ميملاب اذكه : طانم : ( هلي هني يبنلا هبلق طانم ىلإ راشأو يبلق هاعوو )

 قرع وهو ؛دحاو امهانعمو ( طاين ) خسنلا ضعب يفو «ملسم حيحص) يف

 ىلع ثحلا هيف :( نوسبلت امم مهوسبلأو «نولكأت امم مهومعطأ :لوقي)

 .هسبلو هلكأو هتلماعم ىف ؛كولمملاو مداخلاب مامتهالا

 موي يتانسح نم ذخأي نأ نم يلع نوهأ ايندلا عاتم نم هّيطعُأ نأ ناكو )

 مهوسبلاو «نولكأت امم مهومعطأ» : هي يبنلا ثيدحب هرّثأت هيف : ( ةمايقلا

 اهدنا ىلع ةرخ الا زكا «دابعلا فرقت م اذه ن أل ةماعلا

 ؛اهب مهلمعو هلع لوسرلا ثيداحأ  مهنع هللا يضر ةباحصلا ميظعت هيفو

 يصريهّتَي يبنلا ناك :لاق هّللادبع نب رباج نع - ۱۸/4۹

 : لوقيو ءاريخ نيكولمملاب
 هّللا قلخ اوبذعت الو ,مكسوبل نم مهوسبلأو :نولكأت امم مهومعطأ»

 .(لجو ٌزع
 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]
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 (E ع نع
 یی و ز9 ےن نج کھ

 ٭ حرشلا

 «نولكأت امم مهومعطأ :لوقيو ءأريخ نيكولمملاب يصوي هت يبنلا ناك )
 .قباسلا ثيدحلا يف هانعم مدقت :( مكسوبل نم مهوسبلأو

 لا رح هللا ولست ويدلك الواو

 هع يبّنلا ةاصو مزلاف مهبذعتل كل أكلم اوسيل هللا نك و

 :ًاريخ هب ىضوي ناك نإ ؛نيكولمملاب

 - ديبعلا بابس باب ۔ ۳

 ىلعو :ةّلح هيلعو ٌرذ ابأ تيأر :لاق ديوس نب رورعملا نع - ٠۰

 تذخأ ول :انلقف ةّلُح همالغ ىلعو بوث هيلعو :ةياور يفو) ؛ةّلح همالغ

 . 0۹٤ /ةّلح تناك هريغ اذه تيطعأو ءاذه

 هلل يبْنلا ىلإ يناكشف .ًالجر تّبَباس يّنِإ : لاقف ؟ كلذ نع هانلأسف
 : هلت يبنلا يل لاقف

 :لاق مث ,معن : تلق ؟هّمأب هترّيعأ»

 تحت هوخأ ناك نمف ,مكيديأ تحت هللا مهّلعج «مكلوخ مكناوخإ نإ »

 ؛مهِبلْغُي ام مهوفلكت الو ءسبلي امم هسبلیلو «لكأي امم همعطيلف ,هيدي

 .«مهونيعأف مهبلغي ام مهوتفلك نإف

 ماعطإ ب_ ٠١ ؛ناميألا ك ۲۷ :م.ةيلهاجلا رمأ نم يصاعملا ب ۲١ «ناميإلا ك7 :خ]

 .[ 14٠ <۳۹ 378 ح«لكاي امم كولمملا
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 دب حرشلا ي

 بوث هيلعو :ةياور يفو «ةَلح همالغ ىلعو َةلُح هيلعو ٌرذ ابأ تيأر)

 :ةلح تناك هريغ اذه تيطعاو اده تالخا و: ااف هةل ة فالق ىلغو

 باحصأ رثكأ هاور اذكه «ةَّلَح همالغ ىلعو ةَّلح هيلعو » : هلوق» : ظفاحلا لاق

 7 ابأ تيتأ» :ةبعش نع ذاعم قيرط نم يليعامسإلا ةياور يف نكل «هنع ةبعش

 . بوث اهنم هدبع ىلعو بوث اهنم هيلع «ةّلح اذإف

 . دحاو سنج نم نابوث ةّلحلا نأ ةغللا يف ام قفاوي اذهو

 : ظفلب «بدألا» يف فلؤملا دنع رورعملا نع شمعألا ةياور يف ام هديؤيو

 . (ةَّلُح تناك هّئُسسبلف اذه تالخأ ول : تلقف ادرب همالغ ىلعو أدرُب هيلع تيأر»

 ««ةَلح تناك امهنيب تّعَمج ول «رذ ابأ اي :انلقف» :ملسم ةياور يفو

 عم هتلعجف كمالغ ىلع يذلا تذخأ ول «رذ ابأ اي :موقلا لاقف» :دواد يبألو

 :4 لعب تناكل كيلع يذلا

 امهنيب غمجلاب ناريصي نيبوثلا نأ رّكذ هنأل «ةغللا لهأ لوقل قفاوم اذهف

 امهعّمج اذإ ناكل لح امهنم دحاو لك ىلع لصألا يف امك ناك ولو «ةّلَح

 نم قلَخ بوث هتحت ديج درب هيلع ناك هنأب ؛نيتياورلا نيب عمجلا نكميو

 .كلذك همالغ ىلعو هسنج

 ‹«كيلع يذلا ديجلا دربلا ىلإ هّتفضاف ديجلا دربلا تذخأ ول :هل ليق هنأكو

 .ناتياورلا كلذب مكتلتف «ةديج ةّلح تناكل هلدب قلا دربلا مالغلا تيطعأو

 (ةدوجلا ةلماك :يأ ,(ةّلح تناکل» ع ا د یوو

5516 



 . ملعأ هللاو ,ميظعتلل هيف ريكنتلاف

 نم امهّلحي نيديدج نيبوث الإ نوكت ال ةّلُخلا نأ ةغللا لهأ ضعب لّقن دقو

 ثيدحلا رظناو )85/١(« (حتف» .(ةّلُخلا ةيمست لصأدافاف ءامهّيط

(۱۸۷/۱۳۸). 

 هّنأل «هسبل ريظن همالغ هسابلإ يف ببسلا نع :يأ :( كلذ نع هانلأسف )
 .(حتف» .كلذل ًاببس تناك يتلا ةّصقلا ةياكحب هباجأف «فولأملا فالخ ىلع

 ی و و چ ت او

 .((«تمئاشو

 . ةرورضل الإ ءامسألا ركذ مدع هيفو

 :( معن : تلق ؛؟هّمأب ُهَتريعأ : هع يبنلا يل لاقف هلع يبنلا ىلإ يناكشف )

 همأ تناكو مالك لجر نيبو ينيب ناك و :(5060) فئصملل ظفل يف

 :تلق ؟ًانالف َتْيَباسأ : يل لاقف هت يِبّنلا ىلإ يترك ذف .اهنم تلنف «ةيمجعأ
 . (ةيلهاج كيف ٌؤرما كنإ : لاق . معن : تلق ؟هّمأ نم تلنفأ : لاق . معن

 . هلم هللا لوسر ثيدح غيلبت يهو ؛ةحلصمل بنذلا وأ بيعلا ركذ هيفو

 مّشَح :لوخلا :(مكيديأ تحت هللا مهلَعج ېگلوخ مكناوخإ نإ :لاق مث )

 نم ذوخأم وهو .[انه دارملا وهو] ةّمألاو دبعلا ىلع عّقيو ؛هعاّبتأو لجرلا

 .ةدايزب (ةياهنلا ) . ةياعرلا نم ليقو «كيلمتلا : ليوختلا

 :(سبلي امم هسبليلو :لكاي امم همعظيلف هيدي ثق هوخأ ناك نق

 ًاذجا فييعر سرجلا قومالم ناس كلذ E لاك

 . (طوحألاب
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 قفرلا هيف :( مهونيعأف مهبلغُي ام مهوتفلك نإف ؛مهبلغي ام مهوفلك تالو

 .هيلع هناعأ لّعف نإف ؛هيلع قشي ام لمعلا نم فلكي الو «كولمملاب

 نسحو ةبوتلا يف مهتعراسمو - مهنع هللا يضر ةباحصلا عرو هيفو

 . هنع هللا يضر ءرذ يبأ ةباجتسا

 مدعو مهرييعتو قيقرلا بس نع يهنلاو «هوحنو مداخلاو كولمملاب قفرلا هيفو
 .نوقيطي ال ام مهفيلكت

  _ 0١لاق هنأ «ةريره يبأ نع :

 .مداخلا ينعي «بيخي ال هللا لماع َنِإف «هلمع نم لماعلا اونيعأ»

 »ب حرشلا دب

 هلام يف لجر رومأ ىلوتي يذلا وه :لماعلا :( هلمع نم لماعلا اونيعأ)

 . (ةياهنلا ) . لماع ةاكزلا جرختسي يذلل ليق هنمو «هلمعو هكلمو

 ام مهومتفلك نإف ؛مهيلغُي ام مهوفّلكت الو » : قباسلا ثيدحلا هرسف دقو

 .«مهونيعأف مهبلغي
 «نارسُخلاو نامرحلا :ةبيخلا :(مداخلا ينعي «بيخي ال هللا لماع نف )

 هَّللا لاّمع نم نوكي ىتح ؛مارحلا نم اّيقن «تاعاطلا يف هّلمع نوكي نأ يغبنيو

 .ىلاعت

 داش نإ اير ايسر« مداخاو دخلا لطف نن ىلا سرلا سادو

۲١ 



 :( 448/549 مقرب ورمع نب هّللا دبع رثا ِهّللا ءاش نإ  ًاضيأ يتايس امك

 ناك ««هلام يف» : :ةّرم مصاع وبأ لاقو . (هراد يف هلامع عم لمع اذإ لجرلا نإ»

 تع - عيشتنإ“د )١١/1( (ةحيحصلا» رظناو لجو رع هللا لامع نم ًالماع

 . (اهعرزو ضرألا رامثتسا ىلع مالسإلا ضح ) :ناونع

 بابس) :بابلا اذه تحت صنلا اذه فئصملا داريإ هجو نع تلأس نإ اّمأ

 .( ديبعلا

 ال هللا لماع ناك اذإو «همتشو هبس مدع يضتقت ةت لماعلا ةناعإ 2 ؛هباوجف

 رفح الو هب يغبني الف بیخی يحي

 ملو هلعفي ام مداخلا فلك نمف «عطقلاو متشلا :ةغللا يف بسلا نأ وأ

 . ملعأ هَّللاو «همتشو هّبس دق هلاح ناسل يف هناکف ؛هنعي

 ة٠ قيطي الام معلا نم علا فلكي ل باب ح4

 : لاق هيَ يبنلا نع «ةريره يبأ نع - 5

 .(قيطي ال ام لمعلا نم فّلكي الو ,هتوسكو هماعط كولمملل»

 4١[. ح ؛لكاي امم كولمملا ماعطإ ب ٠١ «ناميألا ك- ۲۷ :م]

 + حرشلا د“

 | دس شاتو لكي امها مدل دك و هماعط كوالا

 الو » : هلی هلوق يف هلثم مدقت :(قيطي الام لمعلا نم فّلكي الو)

 ۱۸۹/۱٤۰(. ) مقرب ««مهبلغُي ام مهرفّلكُت
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 ٩۹٩  ةقدص همداخو هدبع ىلع لجرلا ةقفن باب - 66

 :لوقي هلي يبنلا عمس مادقملا نع - ۳

 كمداخو كتجوزو كدلو تمعطأ امو «ةقدص وهف كسفن تمعطأ امد
 .(ةقدص وهف

 *ب حرشلا دب

 كّمداخو كّيبجوزو كدلو تمعطأ امو «ةقدص وهف كسفن تمعطأ ام )

 ءايشألا دعبأ هتظ يف ناك نإو بجاولا يف لجرلا قفني ام :يأ :(ةقدص وهف
 .(لضف» ا هنإف ,ةعاطلا يف

 قفتملا ثيدحلا يف امك «لجو رع هلل هلك اذه يف بستحي نأ ىلع : تلق

 و ةقدنصالل تناك حو وهو بلآ ىلع ةغقت علشلا ققنا 5إ هيلع

 تناك ءاوس ؛ةبرقلا دصقب لصحي امِإ قافنإلا يف رجألا نأ هقوطنم دافأو
 هتّمذ ربت نكل ءرجؤي ال ةبرقلا دصقي مل نم نأ هموهفم دافأو ةحابم وأ ةبجاو

 .( ٤۲٤١/١ ) «ضيفلا» يف يوانملا هركذو يبطرقلا هلاق . ةبجاولا ةقفنلا نم ش

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع 2 15

 نمب أدباو «ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو «ىنغ ىّقِب ام ةقدصلا ريخو»
 .«لوعت

 . [لايعلاو لهألا ىلع ةقفنلا بوجو بد!( تاقفنلا ك- 8 :خ]

 فقرا



 +٭ حرشلا

 فذحب۔ ( 470/*) «ضيفلا» يف لاق :(ىنغ ىَّقب ام ةقدصلا ريخ )

 هلوقك اها و ةللايعلو كلل ناعم اجا ا هذ فلل ت اا نبت

 ۲٠١[. :ةرقبلا] ( وفعلا لف نوقفني اذام كنولأسيو ل : ىلاعت

 هلوق يف لوصوملا ىلإ عجارلا ريمضلا ثنو يطعملا هب تّينغاف تلزجأ ام وأ

 .يرشخمزلا هلك هركذ . ةقدصلا ىنعم ىف هّنأل «هانعم ىلإ ًاباهذ ؛تقبأ ام

 هب لصعت اند ف كفا ا ماب لاک یا قلع د او
 رهظي مل ةئامل هاطعأ ولف «فلأي قّدصتي نأ دارأ نمك ؛لاؤس نع ىنغ لئاسلل

 .«دحاول هئاطعإ فالخب «ىنغلا مهيلع

 هجوو «ضعب نم لضفأ اهضعب نأو تاقدّصلا نيب لضافتلا هيف : تلف

 وهو «ثيدحلا نم ىناثلا رطشلا ىف ءاج ام ىنغلا ىَقِبَت ىتلا ةقدصلا ليضفت

 الا قدا ىلع تكيف لعلام رش اعلا دلا و « هلع لوف

 ٠ .ايلعلا هدي لظتف ؛ساّئلا ةجاح ىلإ هبحاصب ىضفي

 ٌريخ ءاينغأ كتثرو رذت نأ كَّنِإ) :هيلع قفتملا ثيدحلا ىف هع هلوقك اذهو

 .«سانلا نوفّقكتي ةلاع مهرذت نأ نم كل

 رحت يتلا ةقدصلا نم ريخ ؛هلهأو قدصتملل ىنغ ىقبُت يتلا ةقدصلاف

 نم ادو 2 تيدا را ف لاق: كلل «نانلا قمكت اعا اال

 .(لوعت

 «كلذك اهريغ نم بلاغلا يف قفنمْلا سفنل بيطأ ىنغ يقب يتلا ةقدّصلاو

 سيل اذهو «كلذ ىلع مدني مث ءاهفعاضيو هتقدص يف لجرلا لجعتي دق ذإ

Yé 



 و ديفا E ریت فّرصتب ٤ / ٤۲۲ (  ) «ةاقرملا» يف لاق

 ةا ليام ءاتتمالا وهوا لا يف ا هام نع م دفعا دب
 .هنع هللا ىضر ركب ىبأل ناك امك «ىلاعت هّللاب ةقث سفنلا

 سيل» : هلم هلوقل نيراسيلا لضفأ لّوألاو «هدي ىف لصاحلا لاملا ىنغ امإو
 مقرب يتايسو] ««سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو ضرعلا ةرشك نع ىنغلا

 شت كرديو هلا عيدكم قدر فا هل بمي ال

 لق نوقفني اذام كنولأسيو إل : ىلاعت هلوقك (ىنغ ىب ام) : هلوقو
 . لضفلا : يأ ۲٠۹[« :ةرقبلا] 4 وفعلا

 ريسفت » .سائلا لأست دعقت مث كلام دهجي ال نأ كلذ : لاق نسحلا نعو

 . (ريثك نبأ

 لّضَف نإف اهيلع قّدصتف كسفنب أدبا) :(191/) (ملسم حيحص» يفو
 . « كلهألف ءيش

 ام ةقدصلا لضفأ» : ظفلب ( ٠٠٠١ ) مقرب فنصملا دنع ثيدحلا درو دقو

 رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخ و : ظفلب )٠٠١١( مقرب ًاضيأو .( ىنغ كرت
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 ريخ و : هلت هلوق ةرمث هنأ مدقت :( ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو )
 .«ىنغ ىّقب ام ةقدصلا

 يف ًاحيرص كلذ ءاج دقو «ةلئاسلا ىلفّسلاو ةقفنملا ايلعلا ديلاب دارملاو

 نبا ثيدح نم )7*٠١( (ملسم حيحص )و )۱٤۲۹( (فئنصملا حيحص)»

 رّكذو  ربنملا ىلع وهو لاق هع هللا لوسر نأ ٠ : .امهنع هللا يضر _رمع

Yo 



 A EAN اعلا ويلا هن فيلا: كانتا ةقلكفلا

 .(ةلئاسلا ىه ىلفتسلاو «ةقفنملا

 ةلهأ لجرلا لاغ:لاتقي ؛ةعقفن كيلغ تجب نم يآ: (لوعت نع ادباؤو

 م ق ود لل اذإ

 ّْ ١ /9) (حتف) . بجي ال ام ىلع

 ا ل

 لخن عيبي ناك » :هنأ مهتقفنو هلهأ توقب هيب يبنلا مامتها نمو :تلف

 .( ٠٠١۷ ) فئصملا هجرخأ . (مهتنس توق هلهأل سبحيو ريضنلا ينب

 قباسلا ثيدحلل ةفاضإ لوعي نم ىلع قافنإلا يف درو امم

 :(١وهلا4١1)

 قفنأ اذإ» : هيل ع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىض ىضر- وعش ىلا ةيدج

TSمدقتو . 

 رانيد» : هل هِيَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحو.

 ىلع هب تقدصت رانيدو ةبقر يف هّمقفنأ ٌرانيدو هللا ليبس يف هّمقفنأ

 . (كلهأ ىلع هتقفنأ يذلا ارا اهمظعأ ؛كلهأ ىلع هتقفنأ رانيدو «نیکسم

E 
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 .ملسم هاور . «هّللا ليبس ىف هباحصأ ىلع هقفني رانیدو

 . يتآلا ثيدحلا رظناو



 : لاق ةريره يبأ نع _ 6

 ؟رانيد يدنع : لجر لاقف ,ةقدصب هلت يبنلا رمأ

 .(كسفن ىلع هقفنأ» :لاق

 : لاق ؟ رخآ يدنع : لاق

 .«كتجوز ىلع هقفنأ»

 : لاق ؟ رخآ يدنع : لاق

 .«رصبأ تنأ مث .كمداخ ىلع هقفنأ»

 نع ةقدصلا ب_ ٥١« ٠٤ «ةاكرلا ك- ۲۳ :ن .محرلا ةلص يف ب ٤٦ «ةاكزلا ك :د]

 ۰ .[ینغرهظ

 دب حرشلا دب

 مكاحلا لبق نم اهيلع ثحلاو ةقّدصلا لضف هيف :( ةقدصب هلت يِبّنلا َرمأ)

 ۰ ا . ملاعلاو مامإلاو

 ؟رخآ يدنع : لاق .كسفن ىلع هقفنأ : لاق ؟رانيد يدنع : لجر لاقف)

 :هزيغو 01۴7 ترراد يبا نان حمو يف (كتحور ىلع هقفنا دلا

 . (كدلو ىلع هب قدصت :لاق»

 ةجوزلا ىلع دلولا مّدق ام :يبيطلا لاق» :( 4۲۸/٤ ) (ةاقرملا» يف لاق

 . (رخآب جوزتت نأ اهنكمأل اهقّلط ول ِهّنإف ءاهفالخب ةقفنلا ىلإ هراقتفا ةدشل

 ىلع لجرلا ةقفن لضف هيف : ( كمداخ ىلع هقفنأ : لاق ؟رخآ يدنع : لاق)

 .ةقدص كلذ ناو همداخو هدبع

YY 



 .( 459/54 ) (ةاقرم» . كباحصأو كناريجو

 ىف شيعي نمي كلذ ىف ةيانعلاو «قافنإلا ىف ىلوألا نايب تيدحلا ىف تلف

 . ملعأ ىلاعت

 ٠٠١ ۔ هدبع عم لكأي نأ هرك اذإ باب - 5

 :ريبزلا وبأ ينربخأ : لاق جيرج نبا نع - 85

 ؛رحلاو ةقشملا هافك اذإ ءلجرلا مداخ نع ًارباج لاسي [ًالجر] ع
 ؛ معن : : لاق ؟هوعدي نأ هلي  يبنلا رمأ

 .«هدي يف ةّلكأ همعطيلف ,هعُم معطي نأ مكدحأ هرك نإف»

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 +٭ حرشلا د

 واک اذإ: لجيل م اع ارزاق لاس الجر - عمس ُهَّنَأ)

 ( حتف » . خبطلا يف ذ هوحنو راّثلا رح ةاناعمو هدادعإو هتكيهت يف ةّقشملا هافك : يأ
0 

 ف ت

 . (هجالعو هرح يلو هنف» ٥٤٦٠١(: ) (هحيحص» يف فنصملل ةياور يفو

 .هعم لكأيل هرعدي : يأ : ( معن :لاق ؟هوعدي نأ هلت يبنلا رمأ)

 «هعم معطي نأ اندحأ هرك نإف «هوعدن نأ انرمأ) : دمحأ دنع رباج ةياور يف

 .(985/5) «حتفلا» يف ظفاحلا هلاق نسح هدانسإو «(هدي يف همعطیلف

YA 



 «هماعطب همداخ مكدحأ ءاج اذإ) :( 7٠١ /1141) : يتآلا ثيدحلا يفو

 .(هنم هلوانيلف «لبقي مل نف «هسلجیلف

 نم نوكت ال دق ةهاركلا هذه نأ هيف :(هعم معطي نأ مكدحأ هرّك نإف)

 ملسم يف هوحنو ( 0450 ) فتصملل ةياور يف :(هدي يف ةَلُكُأ همعطُيلف )
 .«نيتمقل وأ ةمقل وأ ءَنيَّلكُأ وأ ةلكأ ُهَلواديلف )١177(:

 ماعطلا ناك اذإ امب كلذ دييقت ملسم ةياور يفو :( ۸۲/۹ ظفاحلا لاق

 يأ :ًاهوفشم] ««ًاليلق اهوفشم ماعلا ناك نإف» :( ١٦٦۳ ) هظفلو ءاليلق

 . [هافشلا هيلع ترّثك ًاليلق

 ا ا

 ۰ .ًاريثك هنم

 «ءيش لك يف كرشي لب ءيشب مداخلا نع رئاتسي ال نأ ثيدحلا يفو

 . فارصتب (حتف ) . هنیع رش هب عفدی ام بسحب

 يف هنود نم مارتحاو «عضاوتلاو سفنلا ةيكزت يف بابسألا لأدب هيف تل

 . ةقشم نم يناعيو دهج نم لذبي ام ىلع لماعلاو مداخلا ةافاكمو «ةلزنملا

 ١٠١7  ؟لككأ اذإ هعم همداخ سلجي له باب - ۷

  - 0٠07لاق لَم يبنلا نع «ةريره يبأ نع :

 .(هنم هلوانيلف «لبقي مل نإف هسلجيلف ,هماعطب همداخ مكدحأ ءاج اذإ»

 - ٠١ «ناميألا ك- ۲۷ :م .هماعطب همداخ مكدحأ ىتأ اذإ ب_ ١8 « قتعلا ك- 8 :خ]

 .[ ٤١ ح «لكاي امم كولمملا ماعطإ ب

۹ 



 دب حرشلا د

 : ( هنم هلوانيلف «لبقي مل نإف هسلجيلف «هماعطب ةمداخ مكدحأ ءاج اذإ)

 1 e ل ب وكل ينس قفا

 نم قح يف امّيس ال ؛ماعطلا يف ةاساوملاو قالخألا مراكم ىلع ٌثحلا هيفو

 . فذحب ( ١١5/1١١ «يوونلا حرش» . (هلمح وأ هعئص

 : لاق ةروُدَحَم يبأ نع -4

 ,ةنفجب ةيمأ نب ناوفص ءاج ذإ- هنع هللا يضر رمع دنع ًاسلاج تنك

 نكاشم ناب رم ادق ردع یی نو اهوعضوف :ةءايغ یف زفت اهلمخي
 موقب ِهّللا لعف . كلذ دنع لاق مث .هعم اولكأف «هلوح ساّنلا ءاقرأ نم ءاقرأو

 .مهعم اولكأي نأ مهئاقرأ نع نوبغري -ًاموق هللا احل : لاق وأ

 دحن ال «مهيلع رثأتسن انكلو ,مهنع بغرن ام ! هَّللاو ءامأ : ناوفص لاقف

 .«مهمعطنو لكأن ام بّيطلا ماعطلا نم -! هّللاو-

 * حرشلا ب

 ةَنْفَجِب ةيمأ نب ناوفص ءاج ذإ هنع هللا يضر  رمع دنع ًاسلاج تنك)

 هيف لكوب او یر ی ی ا كرايم يف رفن اهلمحي

 . يبلاعثلل « ةغللا هقف» رظناو ءعاصقلا ربكأ نم يهو «ديرثلاو ماعطلا

 سالا حافر نم ءاثراو' كاسم امان رمق اعف وت نو نيب اھ رک

 قرح



 هرّتاتو ,مهيلع هفطعو نيكاسملا هبحو  هنع هللا يضر -رمع عضاوت هيف : ( هلوح
 . كلذب ةرمآلا هع يبنلا ثيداحأب

 : (ًاموق هللا احل :- لاق وأ موق هللا لّعف :كلذ دنع لاق مث «هعم اولكأف)

 .مهتَعلو مهحّبق :امؤَف هّللا احل

 «نوفرصني :يأ :نع نوبغري :(مهعم اولكأي نأ مهئاقرأ نع نوبغري )
 . مهئاّقرأ عم نولكأي ال مهّنَأ دارملاو

 دجن ال «مهيلع رثاتسن اًنكلو «مهنع بغرن ام !هَّللاو ءامأ :ناوفص لاقف )

 ةّلقو فلسلا لاح نايب هيف :(مهمعطُنو لكان ام بيطلا ماعطلا نم !هّللاو-

 بارشلاو ماعطلا فانصاب مّعنتي نل ةربع اذه نكيلف ءايندلا يف مهمعنت

 ىلع. ئلاعت هللا كش سي الو: مورا و لئاشلا نكي ألو فرسي الق تالار

 .كلذ

 ٠١  هديسل دبعلا حصن اذإ باب - ۸

 : لاف السر تا يسع نيهللاوبع نع دج + 44

 .«نيترم هرجأ هلف «هبر ةدابع نسحأو ءهديسل حصن اذإ دبعلا َنِإ»

 ك۷ :م .هديس حصنو هبر ةدايع نسحأ اذإ دبعلا ب١٠ «قتعلا ك- 8 :خ 1

 14۳ ح «هّللا ةدابع نسحأو هديسل حصن اذإ هرجأو دبعلا باوت ب ١١ (نامعألا

 « ةحيصتلا نم :حّصن :(هّبر ةدابع نسحأو هديسل حصن اذإ دبعلا نإ )

 هلاح حالص ةدارإ وهو «هل حوصنملل ظحلا ةزايح اهانعم «ةعماج ةملك يهو

Y١ 



 )١1١8/1١7(. (ةدمع» . شغلا نم هتيفصتو للخلا نم هصيلختو

 هقح ءادأ لمشت ديسلا ةحيصنو : فرصتب- ٠ / ۱۷١( ) (حتفلا ١ يف ءاج

 .اهريغو ةمدخلا نم

 هل يذلا ل ىلإ يدؤيو » ا ف لأ دنع ىسوم يبأ ثيدح يفو

 . (ةعاطلاو ةحيصنلاو قحلا نم هيلع

 يدؤيو «هبر ةدابع نسحي يذلا كولمملا» :ظفلب بابلا اذه رخآ ىف وهو

 . « نارجأ هل ؛ةحيصنلاو ةعاطلا نم هيلع ضرف يذلا هديس ىلإ

 (هديسل حصن اذإ» :هلوقف «( حصفأ ماللاب وه) :(حاحصلا.راتخم » يف لاق

 . (هديس حصن ) :هلوق نم حصفأ

 .هبر ةدابع ناسحإل ةرمو هديس حصنل ةرم :( نيترم هرجا هلف )

 83 حصانلا وهو حلصملا كولمملل ةرهاظ ةليضف ضف هيف» :يوونلا لاق

 . ( قرلاب

 حصن ىلع كولمملا ضح هيف» )١١8/1١5(: «ةدمعلا» يف ينيعلا لاقو

 . (ىعرتسا امع ٌلوؤسم وهو هلام يف عار هال ؟هدیس

 ثيدحلا اذه ىنعم بلا هيف نبا لاقت :( ١75/5 (حتفلا» يف ءاج

 ةعاطو «تادابعلا ىف هبر ةعاط : نابجاو نارمأ هيلع عمتجا امل دبعلا نأ يدنع

 «هتعاطل عيطملا رحلا رجأ فعض هل ناك ؛ًاعيمج امهب ماقف «فورعملا يف هدّيس

 . هتعاطب هللا هرمأ نم ةعاطب هيلع لضفو هَّللا ةعاط ىف هاواس دق هنأل

 سيل نمم لضفأ امهأداف ناضرف هيلع عمتجا نم نإ :لوقأ انه نمو : لاق
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 لضفأ وهف ؛امهب ماقف ةاكزو ةالص هيلع بجو نمك «هادأف دحاو ضرف الإ هيلع

TTطن  

 ةنايصع ناك ؛اعيش اهنم دوي ملف ضورف هيلع تعمدجا نم نأ هاضتقمو

 ا قتال اهضعب الإ هيلع بجي مل نم نايصع نم رثكأ

 امل ةفصلاب فوصوملا ديعلل لضفلا ديزم نأ رهظي يذلاو : ظفاحلا لاق

 ا قرلا مشع نك هيلع ل

 كولمملا دبعلل» )١774(: ملسمو )۲٠٤۸( فتصملا دنع ةياور يف

 . ( نارجأ حلصملا

 هلت دمحم نمآو ءهّيبنب نَمآ باتكلا لهأ نم لجر : نارجأ مهل ةثالث»

 .تارجأ هلف

 هكيلم ّقح ةياور ىفو] «هيلاوم قحو هللا قح ىدأ اذإ كولمملا دبعلاو

 .[ ۲۰٠١ /هكلمي يذلا

 نسحأف اهمّلعو ءاهبيدأت نسحأف اهّبَدأف ءاهؤطي ةمأ هدنع تناك لجرو

 .(نارجأ هلف ءاهجوزتف اهقتعأ مث ءاهميلعت

 -. ةنيدملا

 .٠7٠ نالا ك١ : م .نيباتكلا لهأ نم مّلسأ نم لضف ب1465١ .داهجلا ك- هد :خ]

 .[؟١1 ج هني دّمحم انبن ةلاسرب نايإلا بوجو ب
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 هيلع] ضرف يذلا هدّيس ىلإ يّدؤيو «هبر ةدابع نسحي يذلا كولمملا»
 7١(. 5 / نارجأ هل ةحيصنلاو ةعاطلا [ نم

 . [قيقرلا ىلع لواطتلا ةيهارك ب /١١ «قتعلا ك- 5 :خا

 “ب حرشلا د

 هلف هلع دمحم نمآو «هيبنب نَمآ باتكلا لهأ نم لجر : نارجأ مهل ةثالث )

 .(لضف) . نيرجأ

 نأ دب ال باتكلا لهأ نمؤم :رينملا نبا لاق» :( ١17/50 (حتفلا) يف ءاج

 ثعب اذإف «قاثيملاو دهعلا نم مهيلع هللا ذأ امل هت ادّيبدب ًانمؤم نوكي

 ؟ هرجأ ددعتي ىتح هناميإ ددعتي فيكف (رمكشم هناميإف

 وح ادیت ناب ینا «لوشو اک كريصولا ةا لوألا: ا ناي اجا مف

 . « ىهتنا . ددعتلا تبثف رياغتلا رهظف فوصوملا

 داع امك دناعي مل هنوكل هرجأ ددعت نوكي نأ لمتحيو» :[ ظفاحلا لاق]

 ىلع هسفن هتدهاجمب يناثلا رجألا هل لصحف «ملع ىلع هللا هلضأ نّمم هريغ

 . ( هراظنأ ةفلاخم

 ام ىلع اوقب نيذلا مه : يواحطلا لاق» :( ۲۸۸/١ ) (لضفلا » يف لاق

 سيل ام هيف لخدي ملو هلدبي مل نّمم مالسلاو ةالصلا هيلع - ىسيع هب ثعب
 .«هيلع هّللا دبعي ام ىلع ىقبو «هنم

 . ثيدحلا ظفل مومعلو «ةجحلاب نايتإلا مدعل يناليجلا هفلاخو
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 لاعبو هلل ركل هرتز دعا هت ف كرد وتم نم

 . ثيدحلا هيلع لد ام اذهو «هل رجأ الف نمؤي

 هب هبنيل ةثالثلا ءالؤه يف صنلا ءاج :بلهملا لاق» :( ٠٤١/١ ) ظفاحلا لاق

 نم ناك لعف يأ يف [ نيلعفو نيرمأ :يأ] نيينعم يف نسحأ نم رئاس ىلع

 . (ربلا لاعفأ

 يذلا هكيلم قح ةياور يفو ؛هيلاوم قحو هللا قح ىذأ اذإ كولمملا دبعلاو )

 . ىنعملا اذه ىلع مالكلا مادقتو «هكلام : يأ : هكيلم : ( هكلمي

 .(قرلا ةقشم هيلع لماحتي هنأل» :«لضفلا » يف لاق

 نّسحأف اهمّلعو ءاهبيدأت نسحاف اهّبْذأف ءاهؤطي ةمأ هدنع تناك لجرو )
 .ميلعتلا اذكو ءاهالعأ هناسحإو بتارم ىلع بيداتلا نأ هيف : ( اهميلعت

 الو فنع ريغ نم كلذ نأ» : ملعلا لهأ نع «لضفلا» يف يناليجلا لقنو

 .«نأتو فطُلب لب «ریثک رجز الو ديدش برض

 عوجرلا نم اذه سيلو » :( 181/17 ) يوونلا لاق :(اهجّوزتف اهقّمعأ مث )

 .«ناسحإ دعب اهيلإ ناسحإ وه لب «ءيش يف ةقدصلا يف

 . (لضف» . هيف اوسفانتيل رجألا مالعإب ًامامتها هرّرك : ( نارجأ هلف )

 : ( ةنيدملا ىلإ اهنود اميف بكري ناك دقو ءيش ريغب اهكانيطعأ :رماع لاق )

  هركذ قباسلا رماع وه  يبعشلا لاق :( ٤ ٠١ ) ملسمو )70١١( فنصملا دنع

 نود اميف لحري لجرلا ناك دقف «ءيش ريغب ثيدحلا اذه ذخ» :يناسارخلل

 .«ةنيدملا ىلإ اذه
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 بلط ىلع ازفاح انل كلذ نكيلو «ةربع مهليحرو مهرفس يف انل نكيلف

 نسي يدلا كرلبملا : للي هللا لوسر لاق لاد یر او و

 هل ةحيصنلاو ةعاطلا نم هيلع ضرف يذلا هديس ىلإ يدؤيو «هبر ةدابع

 غ١ - عار دبعلا باب - 6

 : لاق هلع هللا لوسر نأ رمع نبا نع ۔ ۱ |/ ۲۰٦

 سالا ىلع يذلا ريمألاف ؛ هتّيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك [الأ])

 نع لوؤسم ردو هلا ىلع عار لجرلاو «هتّيعر نع لوؤسم وهو عار
 «هديس لام ىلع عار [ ؟١ 5 /مداخلاو :قيرط يفو] لجرلا دبعو ,هتيعر

 O ورا ل ل

 يف لجرلاو» : لاق هلت يبنلا بسحأو « هَ يبنلا نع ءالؤه اتعمس] (
 .(هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك الأ «[هيبأ لام

 ب ه «ةرامإلا ك- 56 :م .ندملاو ىرقلا يف ةعمجلا ب١١ .ةعمجلا ك- ١١ :خ]

 ۲ «لداعلا مامإلا ةليضف

 *ب حرشلا

 هيبنتلل :( 1١

 (ةدمع)» )١/١90(.

Y1 



 وهامو هيلع ماقام حالص مزتلملا نمتؤملا ظفاحلا وه يعارلا :ءاملعلا لاق

 ف ل ديعلاب بلاطم ويف نش ول تع ناك نع لک نأ ےن وركن تق

 .(۲۱۳/۱۲) (يوون» .هتاقّلعتمو هايندو هنيد يف هحلاصمب مايقلاو

 ةفالخلاوذوهو «عار مامإلا» :(۸۹۳) فنصملل ظفل يف :(هتيعر نع

 «مهرمأ ديدستو «مهنأش يف رظنلا هيلعف ؛رومألا ةالو رئاس هليثمو ىمظعلا

 .ًاطقتلم (ليلد» .مهنع تاّرضملا عْفدو

 ةيبرتلاو قافنإلا يف : ( هتيعر نع لوؤسم وهو «هتيب لهأ ىلع عار لجرلاو )

 هيلإ نوجاتحي ام نايبو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «ميلعتلاو هيجوتلاو

 لوؤسم وهو «هديس لام ىلع عار- مداخلاو :قيرط يفو- لجرلا دبعو )

 !اهب قدصتلا وأ اهنم ةدافتسالا نكميو «ةبرشألاو ةمعطألل ةعاضإ

 نع هظفحيف هديس لام يف عار مداخلا» :( ١١/5١ «ليلدلا» يف لاقو

 .(هيف نوخي الو «فلتلا بابسأ

 ملسمل ةياور يفو :(ةلوؤسم يهو اهجوز تيب يف ةيعار ةأرملاو)
 .(مهنع ةلوؤسم ىهو «هدلوواهلعب تيب ىلع ةيعار ةأرملاو» :( ۱۸۲۹)

 ءانبألا ةيبرتو اهجوز لاومأ ىلع ظافحلاو هدادعإو ماعطلا نع ةلوؤسم ةجوزلاف

 . جوزلا بايغ نيح اميس ال «مهنوؤش ةعباتمو «مههيجوتو تانبلاو

 . «هب ىضري ال هنأ ملعت امب قدصتت الو» :( ۱۱۲/۲ «لیلدلا» ىف لاقو
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 مامتهالاو هلع يبنلا مالكل ميظعت هيف :( هت يبنلا نع ءالؤه تعمس )

 :هلوق كلذ دكؤيو «تبثتلاو صيحمتلاب

 ام ةياور نع عروتلا هيفف : ( هيبأ لام يف لجّرلاو : لاق هيَ يبنلا بسسحأو )

 . «لاق هلع يبنلا بسحأو » : هلوقب ةّمذلا ءاربإو «هنم اوتبغتي مل

 نع عفان نع ًاضيأ ثيللا هاور دقو ) )78١/5(: «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 .(ملسم هجرخأ ةدايزلا هذه نودب رمع نبا

 نم هيلع امب ماق له :يأ :(هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك الآ)

 .(١١١/؟١ «لیلد» .ًالوأ اهتحلصم مايقلاو اهظفحو اهحالص

 يف سيل ٌليثمت وهو ... :يبيطلا لاق» )١١7/1(: (حتفلا» يف ءاج

 فرحب ىتأو «لّصف مث الأ لّمجأ هَّنإف «هنم غلبأ الو عمجأ الو فطلأ بابلا

 .ليصفتلا ءافيتسا ىلإ ةراشإ ةكلذفلا هبشُي امب متو ًارركم هيبنتلا

 هل جوز ال يذلا درفنملا مومعلا اذه يف لخد [يبيطلا ريغ : يأ ] : هريغ لاقو

 تارومأملا لمعي ىتح هحراوج ىلع عار هّنأ هيلع قدصي هتف ءدلو الو مداخ الو

 اعا ا تالا بنتجيو

 : لاق هع هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع 25

 .«نارجأ هل «هديس قحو هّللا قح ىدا اذإ ملسملا هلا

 يمأ ربو جحلاو هللا ليبس يف داهجلا الول !هديب ةريره يبأ سفن يذلاو
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 ع ع

 ك- ۲۷ :م .هديس حصنو هّبر ةدابع نّسحأ اذإ دبعلا ب- ١1 «قتعلا ك- 45 :خ]

 .[ 44 ح .هديسل حصن اذإ هرجأو دبعلا باوث ب ١١ «ناميألا

 *٭ حرشلا *

 هللا قدي عاد ا ( نارجأ هل .هديس قو هللا قس د اذإ لا دبعلا )

 هللا راج نإ فاح هاي او ايهايس كب ريم نأ وهف ىلاعت

 هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح » :هيفو ( ۷۲١ ) مقرب ۳۷١( ) باب تحت - یلاعت

 . «اغیش هب اوکرشیالو

 دنع امك ةعاطلاو ةمدخلا نم هّقح ءادأو هل حصنلاب نوكي ديسلا قح ءادأو

 يذلا كولمملا» :لاق هلع يبثلا نع ىسوم يبأ ثيدح نم ( ٠٠١١ ) فتصلا

 ةَعاّطلاو ةحيصّنلاو حلا نم هيلع هل يذلا هدّيس ىلإ يدؤيو ؛هّير ةدابع نسحي
 . (نارجأ هل

 «هتعاط نم بجوأ ىلاعت هللا ةعاط نال نايواستم نارجألا :لاقي الو»

 ()01095/١. ٠ ةدمعو

 .هديب يسفن يذلاو ءرملا لوق زاوج هيف : ( هديب ةريره يبأ سفن يذلاو )

 الول هديب يسفن يذلاو) : ظفلب ( ١5 48) (فنصلا حيحص» يف تدروو

 . هللا ليبس يف داهجلا

 ةياورلا يف امك  هنع هللا يضر ةريره يبأ لوق نم هّنأل جردم لوقلا اذهف

 .(«ملسم حيحص »و «دنسملا» يف اذكو ءاهحرش ددص يف نحن يتلا

 ءدحاو ريغو لاطب نباو يدوادلا مزجو» :( ١77/5 ) (حتفلا » يف ءاجو

 فردا



 ربو » :هلوق ىنعملا ثيح نم هيلع لديو «ةريره يبأ لوق نم جَّردُم كلذ ناب

 . (اهربي ما ذكنيح هيم يبنلل نكي مل هّنِإف «( يما

 تحت «فنصملارصتخم)» و (۸۷۷) ثيدحلا تحت (ةحيحصلا » رظناو

 )١١5٠.0(. ثيدحلا

 :( ١531/1١ ) يوونلا لاق :( يمأ ربو جحلاو هللا ليبس يف ُداهجلا الول)

 مّدقف هيت يبنلا نمز يف مالسإلا ةجح جح ناك دق هّنأل عوطتلا جح هب دارملا)

 . «ضرف اهرب نأل عوطتلا جح ىلع مألا رب

 : يرهزلا لاق» )١778(: ملسم دنع ثيدحلا قرط ظافلأ ضعب يف ءاجو

 .(اهتبحصل ُهّمُأ تتام ىتح جحي نكي مل ةريره ابأ نأ ؛انّعلبو

 دنع بابلا دهاش اذهو:«كولمملا لق ةيف +: اكول تومأ نأ تببحأل)

 .( دبع نركب نأ بجا ىف فصلا

 ١ - لوقيال باب : عبدي  ١٠١5

  - .4/\orلاق هيم يبنلا نع «ةريره يبأ نع :

 ءان کنان لگو هللا دببع مكلك «یتمآ ءيدبع : كدا لفيألا
 .(يتاتفو «ياتفو ,يتيراج , يمالغ : لقيلو هّللا

 نم ظافلألا ك- 1١ :يف م .قيقرلا ىلع لواطتلا ةيهارك ب- ١7 «قتعلا ك- 4٤:خ]

 -١8[. 17 ح ىقّمألاو دبعلا ةظفل قالطإ مكح ب «بادآلا

 .هدعب ىتآلا ظفللاب هدنع وه اّمِإ ءرظن هيف يراخبلل هوزعو : تلق
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 »ب حرشلا *

 ءابإ مكناس لكو دلل ةيبع كلك نما ید بع کاخ لكيألاو

 ؛ىلاعت هللا اهقحتسي امنإ ةيدوبعلا ةقيقح نأل» :(7/1 ) يوونلا لاق : ( هللا

 هل يلا نيب دقو ؛هسفنل هلامعتسا قولخماب قيلي ال امب ًاميظعت اهيف نالو

 امك ؛ظفللا يف لواطتلا نع ىهنف ««هّللا ديبع مكلك » :لاقف كلذ يف ةّلعلا

 .(لاعفألا يف لواطتلا نع ىهن

 لذلا مازتلاو ربكلا نم ةءاربلا ىلإ عجار هلك كلذ يف ىنعملا : يباطخلا لاق»

 e ع «لجو رع هلل عوضخلاو

 يمالغ اّمأو » : يوونلا لاق :( يتاتفو «ياتفو «يتيراج «يمالغ :لقيلو )
 قلطُت اهّنأ عم «يدبع ةلالدك كلملا ىلع ةلاد تسيلف ؛يتاتفو ياتفو يتيراجو

 ىسوم لاق ذِإو إف : ىلاعت هّللا لاق ءصاصتخالل يه اّمِإو كولمملاو ٌرُخلا ىلع

 اوُلاَق > 11 :فسوي] 4 هنايتفل لاقرإو «[ ٠١ :فهكلا] «هاتفل

 oT :ءايبنألا] 4 مهرك ذي یتف انعمس

 ةيلهاجلا يف فورعم روهشمف ةريغصلا ةرحلا يف ةيراج لا لامعتسا اًمأو

 ال ؛عافترالاو مظاعتلا ةهج ىلع هلمعتسا نم يهنلاب دارملا نأ رهاظلاو «مالسإلاو

 .(ملعأ هّللاو «فيرعتلاو فصولل

 يدؤي ام ىلإ هع دّشرأف . د نس اوه خا هز ظفاشلا لاتكو

SS 

 مالغلا كلذكو ّرحلا يف ىتفلا لما رثك دف علا ةلالدع كلا

 . ( ةيراجلاو

 ١غ"



 ١٠١ ٠/-؟ يديس :لوقي له باب - ۲

 : لاق هع يبنلا نع «ةريره يبأ نع - 4

 «يتبرو يبر : كولمملا نلوقي الو «يتمأو يدبع :مكدحأ نلوقيال»

 زع هللا برلاو «نوكولمم مكلك ؛يتديسو يديسو «يتاتفو ياتف :لقيلو

 .«لجو
 .[هلبق ام رظنا]

 *٭ حرشلا دب

 نون :«نلوقي» يف نونلاو «مدقت :( يتّمأو يدبع :مكدحأ نأوقي الد

 .ةليقثلا ديكوتلا

 ؛ءيشلاب مئاقلا وأ كلاما وه برلا نال : ( يتبرو يبر : كولمملا نلوقي الو)

 .(۳۲۱/۱۳) (نوع» .ىلاعت هللا ىف ًالإ اذه ةقيقح دجوي الو

 يف بلاغلا ىلع ءانب ةباشلاو باشلا ىنعمب امه :(يتاتفو ياتف : ليلو

 .«نوع» .ناك ام رابتعاب ولو ةيوقلاو يوقلا وأ «مدخلا

 زاوج هيف» :. فرصتب- (۱۷۹/۰) ظفاحلا لاق :(يتديسو یاس

 :ئاليس هكلام' ىلع دبعلا قالطإ

 ةسايسلاو هدي تحت نم ىلع ةسايرلا ىنعم ىلإ ةدايسلا عجرم نل هّقلطأ اإ
 اهمال ريبذعلا ىح ول
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 :هلوقك نوكولمم مكلك :هلوق :(لجو رع هللا برلاو «نوكو لمم مكلك )

 . (نوكولمم ) لدب « كولم » :« فنصملا حيحص » يف

 : يبأ لاق : لاق فرطم نع- ۲۱۱/۵

 : لاق ءاندّمس تنأ :اولاقف هلل يِبْنلا ىلإ رماع ينب دفو يف تقلطنا
 .«هّللا دّيسلاو

 : لاقف :لاق .ًالوَّط انمظعأو ءالضف انلضفأو :اولاق

 .«ناطيشلا مكتيرجتسي الو ,مكلوقب اولوق»

 .[حدامتلا ةيهارك يف ب۹ «بدألا ك- ٤١ : د]

 *٭ حرشلا دب

 : لاق ءانذدّيس تنأ :اولاقف هلع يبنلا ىلإ رماع ينب دفو يف تقلطنا)

 هريغ ال هللا وه ةقيقح ديسلا» :( ٠١١/٤ ) (ضيفلا» يف لاق : ( هللا ديسلا

 قلخلا ذإ «هل الإ تسيل ددؤسلا ةقيقحف ةقلطملا ةدايسلا هل قحي يذلا وه : يأ

 .(هديبع مهلك

 .(فيرعتلا ال مظاعتلا ةهج ىلع هلامعتسا نع يهنملاو » :يوونلا لوق ركذو

 لئابقلا ءاسؤر هب بطاخي امب بطوخ امل هلاق اذهو » : [يوانملا يأ] لاق مث

 وأ لوسرلاب بطاخي نأ هقح ناك ذإ هرّكذف ءانالومو انديس تنا : مهلوق نم

 لوح «هّللا ديسلا :لاقف ؛رشبلا نم دحأل ةلزنم اهءارو سيل ٌةلزنم اهّنإف يبنلا

YEY 



 وه اإ مهسوسيو مهرمأ ىلوتيو يصاونلا كلمي يذلا يأ ةقيقحلا ىلإ هيف رمألا
 .«هّللا

 نأ ملعأ هّللاو «ةساردلا نم تنكمت ام لالخ نم يل ادب يذلاو : تل

 امأ «قالطإلا ديفي اذهف «هوحنو ( ديسلا وه نالف» : دبعلا لوق وه هنع ىهنملا

 و اقباعم ةركتافا قاسوبقد الا ديسو يديس هلوق

 لا نفخ ایک سوا قرع او ا ا انفه لاق

  ناميإلاب دهع ىثيدح اوناك نيذلا كعلوأ ةصاخبو  هباحصأ ضعب ىلع هَ

 وه ىقيقحلا ديسلا : يأ ««هّللا ديسلا» مهل لاقف «هحادَم ىف اوغلابي نأ ىشخ

 1 . «ىلاعت هّللا

 ىلع َرلعلاو لضفلا :لوّطلا :(الوط انمظعأو الضف انأضفأو :اولاق)

 .(ةياهنلا) .ءادعألا

 .لوقلا نم مكر ضحي امب اومّلكت :يأ :(مكلوقب اولوق :لاقف :لاق)

 .(ةياهنلا»

 مكنيد لهأ لوقب اولوق) : ريسي فّرصتب- (57/199) «لذبلا» ىفو

 .«الوسرو ايبن ينوعداو مكتلمو

 فدلاب نبرضي تايريرجل هلي وق هريظنو ) :( 579/4 (ةاقرملا» يف لاق

 يف ام ملعي يبن انيفو ) :نهادحإ تلاق ذإ ءردب موي نهئابآ لتق نم نبدنيو
 .[( 51 407) فتصملا هجرخأ] (نيلوقت تنك يذلا ىلوقو هذه ىعد ) «( دغ

 ءارطإلل لمعتسملا نود ؛ةيجسلا ىلع هيف لسرتسملا داتعملا مكلوق اولوق وأ

 . ( ءانثلا ديزمل فلكتلاو
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 نيتي ال: يأ) :(ةياهنلا) يف ءاج : (ناطيشلا مكنيرجتسي الو)

 ةغلابملا مهل هرگف هوحدُم اوناك مهنا كلذو ءاليكوو ًالوسر يأ : ايرَج مک ذختيف

 هوفّلكتت الو «لوقلا نم مكر ضحي امب اومّلكت : ديري «هنع مهاهنف «ح دملا يف
 . (هناسل نع نوقطنت «هلسرو ناطيشلا ءالكو مكناك

 مكنذختي ال :يأ :مكتيرجتسي الو» )555/١(: (لضفلا» يف ءاجو

 . ةيناتحتلا ءايلا ديدشتو ءارلا رسكو ميجلا حتفب ايرج

 نِإف «هتاوطخ ةعباتمو هقيرط يف يرجلا ريثك: يأ «باوصلا وهو يباطخلا لاق
E1  

 ىلع ناطيشلا مكنلمحي الو «هلسر ىلع يشاملاك مكلوق يف اونوك : يأ

 .ناطيشلا ءالكو اونوكت ال :يأ «لوسرلاو ليك ولا يرج ا اذكو «هعم يرجلا
 اوبطاخي نأ مهرمأو ؛لوقلا يف فلكتلا نحو دلا يف ةغلايلا نع هن هيفف

 . فّلكت ريغ نم هبي يبنلا

 ريغ هذه ةأرجلا ّنِإف ملكتملا ىلع ءآرج مكنلعجي ال :يأ ةأرجلا نم وه ليقو

 .ملعأ هَّللاو «حجرأ لوألاو ىهتنا .«ةدومحم

 تاوطخ عابتا مدعو « هلي جل عضاوتو «عئار ذلا دس ةدعاق ثيدحلا يفو

 نع يهنلاو «ىلاعتو هناحبس هللا ميظعتو «لوقلا يف فّلكتلا مدعو «ناطيشلا

 .مرحم يف عوقولا هيلع فيخ اذإ حداملا رارقإ مدعو ءركنملا

 ۱۰۸ - هلهأ ىف عار لجرلا باب 4

 : لاق ثريوحلا نب كلام نامبلس يبأ نع - 5

 نظف .ةليل نيرشع هدنع انمّقأف «نوبراقتم ٌةَبَبَس نحنو هلم َىَنلا انيتأ

To 



 ًاقيفر ناكو «هانربخأف ؟انيلهأ يف انكرت نّمع انّلأسف ءانيلهأ انيهتشا اّن
EEلاقف : 

 ‹«يلصأ ينومتيأر امك اوُلصو «مهورمو مهومّلعف «مكيلهأ ىلإ اوعجرا»
 .«مكربكأ مكُمؤيلو «مكدحأ مكل ندؤيلف ٌةالصلا ترّضح اذإف

 «دجاسملا ك ه ا .ةعامج اوناك اذإ ن نيرفاسملل ناذألا ب ١مل ناذآلا ك- ٠ :خل

 .[۲۹۲ ح ؟ةمامإلاب قحأ نم ب ه؟

 *ب حرشلا د

 :هانعمو باش عمج :ةَّبّبش :(نوبراقتم ٌةَّبَبَس نحنو هلع يبنلا انيتأ)

 .( ١74/5 ) (يوون» .نسلا يف نوبراقتم

 حيحص »2 يف :(انيلهأ انيهتشا اّنأ نظف .ةليل نيرشع هدنع انمّقأف)

 ةجاح يبرملاو يعارلاو مامإلا ةفرعم هيفو ؛«انقتشا دق وأ) :( 1۳١ ) (فنصملا

 . كلذ هنّكمأ ام ؛ذيمالتلاو ةيعرلا

 نأ ف ير افر ناو هاد تخاف اعا يف انكر دع از

 ءاملعلا ىلع يغبنيف «ةمحرلاو قفرلا نم ةيعامتجالا لاوحألا نع نانئمطالا

 تاكراشملا ضعب نع ملعلا مهلغشي الأو «كلذب امفصتي نأ ملعلا بالطو

 فّصو يف ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقو «لمعلا ىلإ وعدي ملعلا علا

 4 فُْقَعَتلا نم ءاَينغأ لهاجلا مهبسحي إف :نيفّقعتملا نيجاتحملا نم ةفئاط

ANياك اع  GSنيب  NES 

 . ةيعامتجالا

 ياسا اوبرا راو تربل کھ

1 



 4 ٌةَراَجحْلاَو سالا اًهُدوُقو ارات مكيلهأر مُكَسْفنَأ اوف اونمآ نيذْا اَهْيأ اي
 .[ ١ :ميرحتلا ]

 ريسفتاو :(مهوملغو مهوبدا 9: هععدللا يضر بلاط يبا نب يلع لاق

 . (ريثك نبا

 .(هتّيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك : هلت هلوق مدقتو

 لاق :(مكربكأ مكّمؤيلو ءمكدحأ مكل نذۇيلف ةالصلا ترّضح اذإف )

 ميدقتو ةعامجلاو ناذألا ىلع ثحلا هيف» :ريسي فذحب- ( ١17/٠5 ) يوونلا

 يقاب يف نيوتسم اوناك ءالؤهو «لاصخلا يقاب يف اووتسا اذإ ةمامإلا يف ربكألا

 هب هّللا لوسر اوبحّصو ؛ًاعيمج اوملسأو ًاعيمج اورجاه مهنأل ؛لاصخلا

SSلا ا  

 : لاق هع هنأل ؛ناذألا ىلع ةمامإلا ليضفت ىلع اذهب ةعامج لدتساو

 .(مكدحأ نْذُؤي

 مظعأ اًمإو ملع ريبك ىلإ جاتحي ال ناذألا نأل ؛ربكألاب ةمامإلا صخو

 .ملعأ هللاو «مامإلا فالخب «عامسإلاو تقولاب مالعإلا هدوصقم

 هلوق هلع َيِبَنلا نع تبث دقو «ناذآلل ًاتوص ىدنألا رايتخا نسحي نكل
 دجسملا ىلإ لالب عم جّرخاف ءايؤر ىأر دق مكبحاص نإ : ديز نب هللا دبعل

 (دواد يب ننس حيحص» «( كنم ًاتوص ىدنأ هتإف «لالب دانيلو «هيلع اهقلأف
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 يف فّدصملا بّوبو «ةعامج اوناك اذإ ةماقإلاو نيرفاسملل ناذآلا هيفو

 .اذهب ثيدحلل (هحيحص»



 وخيار امك اولصوو : هلل هلوق اسك هلع ىلا ء ادعفالاب رمألا هبفو

 .ةءارقلاو ملعلا ىف اووَتسا اذإ ةمامإلاب قحألا نايب هيفو «« ىّلصأ

 ١١١٠١ - هئفاكيلف فورعم هيلإ عنص نم باب تت

 : هع يبنلا لاق لاق يراصنألا هَّللا دبع نب رباج نع 00

 ؛هيلع نغيلف «هيزجي ام دجي مل نإف ءهزجّيلف فورعم هيلإ عنص نمد
 مل ام ىّلحت نمو :ةرفك دقق همتك ّنِإو هركش دقق هيلع ىتنأ اذإ هن

 .«روز يبون سبل اهنأكف «طعي
 ام ب-۸۷ «ةلصلاو ربلا ك- EEN كس SE :د]

 1 .[ ىطعي ال امب عبشتملا يف ءاج

 *ب حرشلا ٭

 رمع نبا ثيدح يفو ؛هئفاكيلف :يأ : ( هزَجّيلف فورعم هيلإ عنص نَم)

 .(هوئفاكف ًافورعم مكيلإ ىتأ نم » : يتآلا

 لضفأو E E تا يلح RE ب سالو
 لاقف فورعم هيلإ عنص نَم» : ثيدحلا يف امك ءأريخ هّللا كازج : لوقي نأ ءانثلا

 (يذمرتلا ننس حيحص 9 رظنا «« ءانثلا يف غّلبأ دقف ؛ًاريخ هللا كازج هلعافل

 )۳٠۲٤(. (ةاكشملا»و ( ١561/9

 هيفو «فورعملا عناص ركش نم لجو ّرع هللا بجوأ ام ءادأ ءانثلا اذه يفو

 . كلذ هل لعُف نم سفن ةيكزت
 هلباقي ركشلا ذإ :(هرقك دقف «همّبك نو ءهرّكش دقف هيلع ىنثأ اذإ هّنإف )
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 هاتلعجُف هيلتبن جاشمأ ةفطن نم ناسنإلا انقلخ الإ ىلاعت لاق « لا

 e ناسنإلا] 4 ًاروُفَك امو ًاركاش اّمِإ ليسا هاتيده الإ كاريصب ًاعيمس
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 فورعملا متك نمف «ةيطغتلاو ذوحجلا انه وهو «فانصأو عاونأ رفكلاو
 .توكسلاب هاطغ وأ هدحج دقف ؛هل عنص يذلا

 نم (۲۱۲۹) ملسم دنع :(روز يِبوُت سبل اماكف طع مل امب ىّلحت نمو )
 يجوز نإ :لوقأ !هّللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح

 سبالك طْعُي مل امب ْعّبْسَمْلا» : هيَ هللا لوسر لاقف ؟ينطعي ملام يناطعأ

 .«روز يبو

 تندد ا و ی ا نقع 000 اونا عم هنو

 لام نم عَّبَسَتأ نأ حانج يلع لهف .ةرَض يل نإ :تلاقف هلي يبنلا ىلإ ٌةأرما

 سبالك ءطْعي ملام عبْسَمْلا9 : ی ملام يسارا

 روز يوت

 امب رّثكتملا هانعم :ءاملعلا لاق» :-ريسي فذحب- ١١١/1١( 4 ) يوونلا لاق

 توكو يالا دبع كل دير تكتي هلع نام وقع نأ رهت نار دع ل

 .روز يبوث سبل نم مذي امك مومذم وهف لطابلاب

 «عرولاو ةدابعلاو دهزلا لهأ بايث سبلي يذلا وه نورخآو ديبع وبأ لاق

 دهزلاو عشختلا نم رهظيو «ةفصلا كلتب فصتم هنأ سانلل رّهظّي نأ هدوصقمو

 .ءايرو روز بايث هذهف «هبلق يف امم رثكأ

 برعلاو «بهذملاو ةلاحلا : بوشلاب انه دارملا نأ ؛رخآ ًالوق يباطخلا ىكحو

٤۹ 



 ليقو «نكي مل ام لئاقلا بذاكلاك هنأ هانعمو «هسبال لاح نع بوثلاب ينكُت

 .(كلذ ريغ

 سانلا نيب فورعملا اذه ادبف «فورعم هيلإ عنص يذلا نأ ىلودسي :تلَق

 يذلا هسفن وه هنأ سانلا مهوأ هنأل ءطغي مل امب ىلحت هّناكف «هّلعاف رهظي ملو

 . ملعأ ىلاعت هّللاو ءرمألا اذه عنص

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع 7 4

 لإ ىتأ نمو ,هوّطعأف هّللاب لأس نمو «هوذيعأف هّللاب ذاعتسا نّم»

 .(هوتأفاك دق نأ ملعي ىتح هل اوعداف ءاودجت مل نإف ,.هوئفاكف افورعم

 . [هّللاب لأس نم ةيطع ب 78 (ةاكزلا ك - 5 :د]

 »ب حرشلا د

 هّللاب ًاثيغتسم ةذاعإلا مكنم لأس نم :يأ :(هوذيعأف هّللاب ًداعتسا نم

 .هوذيعأف

 بلطو مكب ذاعتسا نم : يأ : يبيطلا لاق » :( ٤۳١/٤ ) (ةاقرملا» ىف ءاج

 كرش ينع عفدت نأ كيلع هّللاب :الئاق هنع مكر يغّرش وأ مكرش عْفد مكنم

 . ىلاعت هّللا مسال ًاميظعت رشلا هنع اوعفداو (هوبيجأف

 .(هل اوضرعتت الف هب ًافطعتسُم هّللاب ًالّسوتم مكنم ذاعتسا نم :ريدقتلاف

 :  اهنع هَّللا يضر  ةشئاع ثيدح نم ( ه784) « فّنصملا حيحص» يفو

 هّللاب ذوعأ :تلاق اهنم اندو هت هللا لوسر ىلع ْتَلْخْدُ امل نوجا ةنبا نأ

 .(كلهأب ىقحلا ءميظعب تذع دقل :اهل لاقف ‹كنم
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 .(ذاعّمب تذع دق) )٠٠٠١(: ًاضيأ فّئصملل ةياور يفو

 .( )٠5/5 (ضيف» .مكيلع هقحب نأ هللا ناس نو

 ىلغ ىلع ةقفشو هللا ال ات :يأ» :(ةاقرملا» يف لاق : (هوُطعأف )

 . ( ِهّللا

 ؛هب لاس نمل ًالالجإ ةعاطلا ىلع هب نيعتسي ام هوطعأف » :(ضيفلا » يف لاقو

 .(لوحفلا ضعب هب حرص امك لوضف وأ ةيصعم ىلع وه نم ىطعي الف

 ساتلا رشب مكر بخاف » :ًاعوفرم  امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يفو
 . هب يطعي الو ميظعلا هّللاب لاسي يذلا : لاق !هَّللا لوسر اي معن :انلُق ؟ةلزنم

 (ةحيحصلا» يف انخيش هجرخ حيحص ثيدح وهو هريغو يئاسنلا هجرخأ

 :- هللا هظفح لاق مث ( 550

 ؛ىلاعت هللا هجوب ايندلا رومأ نم ءيش لاؤس ميرحت ثيدحلا يف :ةدئاف »

 E عسر
 ءانب ىلع ؛( هّللاب لأسُي يذلا ) » : (يئاسنلا ىلع هتيشاح » يف يدنسلا لاق

 للاب لاؤسلا امهدحأ :نيتحيبقلا نيب عمجي يذلا :يأ ؛[ لاسي ] لعافلا

 يف ىلاعت همسا ةمرح ىعاري امف «ىلاعت هب لأسي نمل ءاطعإلا مدع يناثلاو
 ا

 هلاسي نأ يف دبعلل عنص ال ذإ . ديعبف ؛[لأسُي ] لوعفملل ًاينبم هلْعج امأو
 .« لحما اذه يف ءاطعإلا كرت نيبو هنيب عمجلل هجو الف «هّللاب لئاسلا

 ؛ىلاعت هب لاسي نمل ءاطعإلا مدع ميرحت ىلع لدي امو: [انخيش :يأ] تلق

 . «هوطعأف ؛هّللاب مكلأس نمو » : سابع نباو رمع نبا ثيدح
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 (ةنجلا الإ هَّللا هجوب لأسيال ١ :ثيدح ىلاعت هب لاؤسلا ميرحت ىلع لديو

 غو یر داب امك داسا نوع الو

 هب لأس نمل ءاطعإلا بوجو تبت اذإ هنإف ؛هل دهشي حيحصلا رظنلا نكلو

 يهو «ةفلاخما يف عوقولل لوؤسملا شرعي دق هي لئابسلا لاق ؛مدقت امك ىلاعت

 . لمأتف «مارح وهف مرحم ىلإ ىدأ امو مارح وهو «لأس ام هايإ هئاطعإ مدع

 را نم عيش نارقلاب وا هللا هرب لاس انا وک هنا ءاطع نع ای ]دقو

 .ايندلا

a NTملعأ ِهّللاو ) 

 عاب حرشلا يتايسو «ريخلل عماج مسا : فورعملا : (ًافورعم مكيلإ ىت نّمو )
 يع ريغ لافت هللا عاشر نإ دفن

 هلوقل ؛مكيلإ نسحأ ام لثم هيلإ اونسحأ :يأ ؛ةأفاكملا نم :(هوكفاكف )

 امك نسحأو ل [ +0 :نمحرلا] 4 ناسحإلا الإ ناتسحإلا ءازج له ل : ىلاعت
 .( 451 / 4) (ةاقرم» [۷۷ :صصقلا] 4 كِيَلِإ هللا نسحأ

 .هريغو لاملاب ةأفاكملا نوكتو

 حيحص) «(اوّرَت ىتح) :ةياور يف : ( مَّلعي ىتح هل اوعداف ءاودجت مل نف )

 )١:548(. (دواد يبأ ناس

 .هقح متيدأ دق مكنأ اونظت ىتح ءاعدلا اوررك :يأ :(هومتافاك دق نأ )

 رتن فرصتي ( 491١/59 «ةاقرم»

 تود خم نالا هآوزااملا تالف نم رع راركفلا ةوكي الون: تلف
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 لأس لاس اذإو ًاثالث اعد اعد اذإ ناك » :  هنع هللا يضر  دوعسم نب هّللادبع

 : ءاعدلا غّيص عيونت نكميف ««اثالث

 هرففاكف «ناسحإ يأ مكيلإ نسحأ نم) :( 55/7) (ضيفلا» يف لاق

 معنو ؛هّللا ىلإ اهلاحأف ةازاجملا يف ًاريصقت هسفن نم ىأر هلأ ةغلابملا هجوو

 .(وه يزاجما

 هزجع رهظأ ثيح هركش ةدهع نع جَّرخ) :( 11١/7 (لذبلا » يف لاقو

 . (هبر ىلع هلاحأو

 ءاطعإو هتناعإو هتراجإو «ىلاعتو هناحبس هّللاب ذيعتسملا ةذاعإ ثيدحلا يفو

 : كلذب ررضتي الو ارداق ناك نإ ىلاعت هّللاب لئاسلا

 : ا هللا دهر ليسو ماعلا لصف ةيقووهففاكي

 ٥ _ هل عديلف ةأفاكملا دجي مل نم باب ١١١

 راصنألا بهذ ! هَّللا لوسر اي :اولاق نيرجاهملا نأ سنأ نع _ 48

 : لاق ؟هّلك رجألاب

 .(هب مهيلع متينثأو مهل هللا توعد ام ءال»

 انثدح ب 44 «ةمايقلا ك- ٠١ :ت .فورعملاركش ىف ب١١ «بدألا ك ٤٠ :د]
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 ّيلرجل» ے9 یہ
 یی وزی ؛ جد هج

 +٭ حرشلا

 يف لاق :(؟هّلك رجألاب راصنألا بهذ !هّللا لوسر اي :اولاق نيرجاهملا نأ )

 ةنيدملا ىلإ ةكم نم انترجه رجأ هللا مهيطعي نأب :يأ» :(؟١ 4/57 «ةاقرملا»

 . «انيلإ مهناسحإ ةرثك نم اهلك انتدابع رجأو

 باوث مكلف «عساو هللا لضف نإف ؛رجألا لكب نوبهذي ال :يأ :(ال :لاق)

 . ةدعاسملا رجأ مهلو «ةدابعلا

 مسد ا يأ يراقلا لاف هي ميعلع لار مهل هللا موعد امو

 عجار مكتانسح باوثو مكيلإ مهتانسحب موقي مكءاعد ّنِإف نيخب مهل نوعدت
 مكي

 مهسفنأ ىلع بعتلاو ةقشملا اولّمح اذإ ينعي :- هللا همحر- يبيطلا لاقو

 ؟مهيزاجن فيكف تابوثملا اوزرحأ دقف ءانهملاو ةحارلا يف انوكرشأو

 اركش عيبلف یا اذإ كرات وعجم انيك ر سيلا ا

 .(؟54/5١) (ةاقرم» .(مهومتيزاج دقف هيلع متمدو مهعينصل

 راسل يع هور سوال يال سس حبو

 ام هلع هللا لوسر اي :اولاقف نورجاهملا هاتأ ةنيدملا هلع يِبّنلا مدق امل :لاق

 نيب انْلَزن موق نم ؛ليلق نم ةاساوم نسحأ الو ءريثك نم لذبأ ًاموق انيأر

 رجالنا ويهدي لل ياو حارا

 . (مهيلع رجآلاب متينُن نَّنأو مهل هللا متوعد ام !ال» : لي هلع يبنلا لاقف هلك
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 باوشلاو رجألا ىلع مهنع هللا يضر  ةباحصلا صرح ثيدحلا يفو

 «جالعلا نع مهثحبو ءمهرجأ نم صقني نأ مهتفاخمو «كلذ يف مهسفانتو

 . ملعأ هَّللاو «فورعملا يعناص ىلع ءانثلاو ءاعدلا لضف هيفو

 ۱۱۲  سانلل ركشي مل نم باب - 5

  - IAلاق هع يبنلا نع «ةريره يبأ نع :

 .«ساتلا ركششَي ال نم هللا ركشي الو

 ام ب 8ه «ةلصلاو ربلا ك- 45 :ت «فورعملاركش ىف ب_- ١١ «بدألا ك- 5١ :د]

 ش اقبل سمن نيرتسا يدع

 ٭ حرشلا د“

 ركش مدع هعبط نم ناك نم : يأ :(ساتلا ركشي ال نم هللا ركْشي ال)

 نع زّجع ليلقلا نع زّجع نمو .كلذل قوي الو هلل ًاركاش نوكي نلف ساتلا
 ل هللا ةّمعن اودعت نإو إل :ىلاعت هللا لاق دقو «ىلوأ باب نم ريثكلا

 ال يتلا مّمّنلا هذه ركش زجاعلا يدوي فيكف «[۱۸ :لحنلا] 4 اهوصحت

 .ليلقلا دؤي مل اذإ ؛ىصحُت

 يضاقلا لاق » : ىلاعت هللا ركش مدع نايب يف ( ۲٠۳/١ ) (ةاقرملا» يف ءاج

 َنِإو ءهِرْمُأ لاثتماو هتعواطمب متي امنإ ىلاعت هركش ّنآل اّمِإ اذهو :- هللا همحر

 مل نمف «هيلإ هللا معن لاصيإ يف طئاسو مه نيذلا سانلا ركش هب رمأ امم

 ا
 نم قامه ا یا هل یا ی رک ا س ا
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 ناك ؛نارفكلاو ضارعإلاب هيذاتو ءامعنلا ىلع ركشلاو ءانثلا بح ىلع هصرح

 . «نارفكلاو ركشلا هدنع يوتسي نم ركش يف نواهتي نأب ىلوأ

 :نيهجو ىلع لّوأتي اذه : يباطخلا لاق» )١55/1١7١(: (نوعلا) يف ءاجو

 ركشلا كرتو سانلا ةمعن نارفك هتداعو هعبط نم ناك نم نأ :امهدحأ

 .هل ركشلا كرتو ىلاعت للا ی نارقك هك ذاع جت ناك ؛مهفورعمل

 اذإ ؛هيلإ هناسحإ ىلع دبعلا ركش لبقي ال هناحبس هللا نأ :رخآلا هجولاو

 نيرمألا دحأ لاصتال مهفورعم رفكيو «سانلا ناسحإ ركشي ال دبعلا ناك

 .«رخآلاب

 مدع هيفو «هيلإ يدؤيو ريثكلا ىلع لدي ليلقلا نأو «ركشلا لضف هيفو

 . ليلقلاب ةناهتسالا

 «ةلصلاو ّربلا باوبأ نم باب ركشلا ّنأو «فورعملا عناص ركش بوجو هيفو

 .(ةلصلاو ربلا » باتك يف « يذمرتلا ننس » يف ءاج كلذل

 : هي يبنلا نع «ةريره يبأ نع _ 0١

 .«ةهراك الإ جرخأ ال : تلاق «يجرخا : سفنلل ىلاعت هللا لاق»

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 +٭ حرشلا *

 . دسجلا نم : يأ :( يجرخا :سفتلل ىلاعت هّللا لاق )

 لب «ةنّيعُم ًاسفن دارملا سيل :يبيطلا لاق :(ةهراك الإ جرخأ ال :تلاق)
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 رک ا يكفل

 ن وا ا ي لا لع رئادعلو

 هب اهقلعتو اهجازتماو هل اهتبحاصم تّدتشاو «دسجلا تملأ اهّنأل كلذو

 . ةدايزب ( 4۹۷ / 5 ) «ضيف)» .هاركإلا ةياغب الإ جرخت الف

 ؟ةقباطملا هجو امف بابلا ةمجرتب ثيدحلا اذه ةقالع نع ءرملا لءاستي دقو

 ثيدح يف نيئتملا الك خسنلا ضعب يف) )7١4/١(: «لضفلا» يف لاق

 هذه يفو «بابلاب طبترت طقف ىلوألا ةعطقلاو «نيثيدحب اسيلامهف «دحاو

 .نيثيدح اراصف نيترم دحاولا دنسلا قيس ةخسنلا

 نأ ربخيل الإ هب تأي مل فّدصملا َلعلف «بابلاب طبتري ال يناثلا ثيدحلا نكل

SS۰  

 ذإ ركشلاب لالخإ هيف «ا ‹«« ةهراك الإ جرخأ ال) سفنلا لوق نأ يل ادبو :تلُق

 ضرأللو اهل لاَقَف © : ىلاعت هّللا لاق دقو «ةعئاط جرخت نأ ركشلا ىضتقم

lSملعأ هّللاو ء[١١ : ا . 

 ١١7  هاخأ لجرلا ةنوعم باب - ۷

 لأس هنأ هنع ةياور يفو) : ليق هلي يبنلا نع «َرذ يبأ نع 3 ا

 يأ :ىرخألا ةياورلا يفو) ؟ريخ لامعألا يأ ( ۲۲١ / هت هَّللا لوسر

 : لاق ؟ ( لضفأ لمعلا

 .«هليبس ىف داهجو «هّللاب ناميإد

 : لاق ؟ لضفأ باقرلا يأف (: لاق : ىرخألا يفور :لبق
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 .(اهلهأ دنع اهسفنأو ,ًانمث اهالغأ»

 : لاق ؟ لمعلا ضعب عطتسأ مل نإ تيأرفأ : لاق

 .(قرخأل عنصت وأ ؛ًاعناص نيعتف)

 :لاق ؟ تفعض نإ تيأرفأ : لاق

 .«كسفن ىلع اهب قّدّصت ؛ ةقدص اهّنِإف ؛رشلا نم ساتلا عدّت»

 نامبإلا نوك ب 75 «نامبإلا ك- ١:م ؟لضفأ باقرلا يأ ب- ؟ «قتعلا ك- 48 :خ]

 ٠١١[. ح «لامعألا لضفأ هّللاب

 د حرشلا دب

 لئلا يف رخال ةياؤرلا فو ريغ لاسعألا يآ 5 هللا لزز لاسر

 .رينلا ىلإ ةقباسملل ؛لامعألا لضفأ ةفرعم ىلع ةباحصلا صرح هيف : ( لضفأ

 مهتداعك همزتليل هنع لأس امنِإَو) :( ۳٠١/١ ) (لامكإلا لامكإ» يف لاق

 . (ريخلا ىلع صرحلا يف

 ىلع هميدقتو هّللاب نايإلا لضف هيف : ( هليبس ىف ٌداهجو «هّللاب ٌناميِإ :لاق)

 :اضيا:«لامكإلا لاتمك] »ىف ماج هب الإ لمع يا ليي ال ن لامعا ام
 .(اهعيمج ىف طرش هلال لامعألا لضفأ ناك اًمئإ

 .«ناميإلا ىلع قلطي لمعلا ناب حيرصت هيفف » :(۷۸/۲ ) يوونلا لاق

 لدي امم هّللاب ناميإلا ىلع هفطعو «لجو رع هللا ليبس يف داهجلا لضف هيفو

 .كلذ ةيمهأ ىلع

 «اهالعأ» :نيرثكألا ةياور يف :(ًانمث اهالغأ : لاق ؟لضفأ باقرلا ياف )

 .راصتخاب )80/1١( (ةدمع» . براقتم امهانعمو  ةلمهملا نيعلاب -
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 .اهدوجأو اهعفرأ : يأ :(اهلهأ دنع اهسفنأو)

 )۷٥/۲(. «يوون» . ( هيف بوغرم : يأ ؛سيفن لام» : يعمصألا لاق

 هلاق ءالّسك ال ًازجع :يأ :(؟لمعلا ضعب عطتسأ مل نإ تيارفأ :لاق)

 .(5495/5) «ةاقرملا» ىف امك ىطويسلا

 اا يع ةنيسسلا دادعلا» A يعش تراقأو

 .(يوون» .داصلا ةياور ءاملعلا دنع حيحصلاو

 ةراشإ ثيدحلا يفو :رينملا نبا لاق» )٠١١/١(: (حتفلا) ىف ظفاحلا لاق

 ؛ةناعإلا ةنظم عناصلا ريغ نأل «عناصلا ريغ ةناعإ نم لضفأ عناصلا ةناعإ نأ ىلإ

 «هتناعإ نع لفغي هتعنصب هترهشل هنإف ؛عناصلا فالخب ءابلاغ هنيعي دحأ لكف

 .اروتسملا ىلع ةقدصلا سنج نم يهف

 هيدي يف نكي ملو «هلمعي نأ بجي امب لهاج : يأ :( قرخأل عنصت وأ )

 .(ةياهنلا) .اهب بستكي ةعنص

 ءاخلا" نوكسو ةزمهلا حتفب قرخألا):(١٠/٠۸) (ةدمعلا ١ ىف لاق

 .ةعانصلا نسخي الو ةععص هدي ىف سيل يذلا وه «فاقلاو ءارلابو ةمعتعللا

 يفو ؛قرخأ وهو هلمع نسحي ملو «هلهج ءيشلاب قرخ :هديس نبا لاق

 امهو ءاسنلا نم ءاقرخلاو «لاجرلا نم قرخألا عمج قرخلاو : سيدع نبال ثلثملا

 .«عّنصلاو عانّصلا دض

 (ةاقرم» .هل ةعنص ال قرخأ لجر :ةغللا لهأ لاق :ىطويسلا لاق

 .(هه0/5٠)

 قدصت ؛ةقدص اهّنإف ؛ٌرشلا نم سانلا ٌعَدَت :لاق ؟تّقعض نإ تيارفأ :لاق)
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 . مهنع ىذألا فكتو ءرشلا نم ساّنلا كرتت : يأ :( كسفن ىلع اهب

 ,:ةقادنص رشلا كرت هب لوسرلا ىمس اذا :عرملا لواستي دقو

 رمأت امك «لاملا قافنإ مدعو لخبلاب رمأت يهف ءوسلاب ةراّمأ سفنلا نإ : لوقاف

 نم هيف امل لاملاب قدصتلا مّظع امكف «سانلا ضارعأ ىلع ءادتعالاو رشلاب

 قييضتلا 5 يهنع ىذألا فكب قدصتلا مّظع دقف «ساتلا ىلع ةعسوتلا

 .مهيلع
 ' نيحف ؛ةعسوت ةقدصلا يف نأل «كسفن ىلع اهب قصت هيت هلوق اّمأو

 ّرشلا فكي نيحو «ةرخآلاو ايندلا يف هسفن ىلع هب قّيضُي رشلا لجرلا فراقي

 دحاو باب دعب «(ةقدص فورعم لك» :ثيدح يتأيسو «ةسفن ىلع عسوي

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «هناحبس هللا نذإب

 «هملعي وأ هيتفي نم ىلع ملعملاو يتفملا ربصو ةعجارملا نسح ثيدحلا يفو
 :ىووكلا لاق ر اا رق لاما

 مدعو فعضلا دنع ىتح ؛باوثلا بسك بابسأ ىلع ةباحصلا صرح هيفو

 مدقق امك ا ا

 ١١4 - ةرخآلا ىف فورعملا لهأ ايندلا ىف فورعملا لهأ باب -

 : هلل يبنلا دنع تنك :لاق يدسألا ةمرب نب ةصيبق نع 56

 :لوقي هتعمسف ظ

 يف ركنملا لهأو ,ةرخآلا يف فورعملا لهأ مه ءايندلا يف فورعملا لهأ»
 .«ةرخآلا يف ركنملا لهأ مه ايندلا

 :[ةعشلا ا ىف وف هلل ی ةقرز ند اإ
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 ٭ حرشلا هب

 : (ةياهنلا ١ يف لاق : ( ةرخآلا يف فورعملا لهأ مه ءايندلا يف فورعملا لهأ)

 ناسحإلاو هيلإ بّرقتلاو هللا ةعاط نم فرع ام لكل عماج مسا وه : فورعملا»

 وهو «تاحّبقْلاو تانسحملا نم هنع ىهنو عرشلا هيلإ بدن ام لكو «ساتلا ىلإ
 هر ك ال هوان اذإ الا نيب فورما ا افلا تالا قع

 :ركنملاو .ساّنلا نم مهريغو لهألا عم ةبحصلا نسُحو ةَفّصْنلا :فورعملاو
 .هعيمج كلذ دض

 . (ةرخآلا يف فورعملا لهأ مه ايندلا يف فورعملا لهأ) ثيدحلا هنمو

 .ةرخآلا يف هفورعم ءازج هّللا هاتآ ايندلا يف ساتلل هفورعم لب نم : يأ

 عفّشيف دودحلا غلْبَت ال يتلا مئارجلا باحصأل ههاج لَذَّب نم دارأ :ليقو

 .«ةرخآلا يف ديحوتلا لهأ يف هللا هعقش مهيف

 «ههرکو همرحو عرشلا يف هللا هحّبق ام لك رككدملا : (ايندلا يف ركنملا لهأو )
 . ةرخآلا يف هقالي هتأيو ركنملا عنصي نمف

 لم وه د او ت ا لك ی هازال لع فين تفيدنا فو

 «لضف» . هلع هملك عماوج نم ثيدحلا اذهو . مهتفطالمو مهنع ىذألا

 .( 3١/١

 :- فّرصتب (  450 /۲) «ضيفلا» يف ءاج : (ةرخآلا يف ركنملا لهأ مه)

 راد يف رهظت جئاتن هل رادلا هذه يف رشو ريخ نم دبعلا هلعفي ام نإ لوقي»

 وأ فورعم لكو «هلمع بسحب ناسنإ لك ءازجو «ءازجلا لحم اهتأل ؛ءاقبلا

 ءايندلا يف هيلع ناك ام ىلع رشحي ناسنإ لكو «هسنج نم هيلع ىزاجي ركنم
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 هلي يبنلا تعمس : لاق رباج ثيدح نم (۲۸۷۸) (ملسم حيحص) يف امك

 . هيلع تام ام ىلع دبع لک ْثَعِبي » :لوقي

 باغ اذه ّرهظ اذإ «راهتلاو ليللاك نادض فورعملاو ركنملا : يرصيقلا لاقو

 فرُعلا نم ذوخام فورعملا نف ءاهل نّطفت نمل ةميظع ةمكح كلذ يفو ءاذه

 بولقلاو لوقعلا هتركنأ يذلا وه ركنملاو «ساتلا اهفرع يتلا ةداعلا وه يذلا

 .هتيؤر دنع

 قحلا فورعملا نف «ةقلخلا لصأ يف روكنمو لوهجم هنإف هل لصأ ال ركنملاف

 شرعلاو توكلملاو كلملا يف هتاقولخمو «هّللا وه لازي الو لزي مل يذلا
 هل دّبعتلا ناكف «هتعاط لإ ةعاط فرعت ملو ابر هايإ الإ فرعت مل توربجلاو

 سفن E SRS EEE ل ر اار

 ؛لقعلا هركنأ يأ ًاركنُم نايصعلا َراص ؛نيلقثلا نع يصاعملا تثدحو امهتيرذو

 .مدقتملا فرعلا يف لصأ هل الو هّدّهعي ملو قلي مل هّنأل

 ىلع رهظ يذلا هبحاص ريغ ّرضي ال رهاظ.ريغ ًايفخم ركنملا ناك اذإ اذهلو

 بجو ىشفو رّهظ اذإف «دحأ هفرعي مل هلصأب ةيبش هنأل ءطقف هحراوجو هبلق
 فورعملا الإ ىقبي ال ىتح «ديلاو ناسللاو سفنلا راكنإب ؛هلصأ ىلإ هدرو هرييغت

 ٠ . « اثيدحو ًاميدق ًافورعم لزي مل يذلا

 58 د دا
La 7 7 

Yrsنع نامشع يبأ ثيدح يبأل تركذ :لاقرمَثْعُم نع -  

 : لاق هنا نامل

 .«ةرخآلا يف فورعملا لهأ مه ايندلا يف فورعملا لهأ ّنِإ»
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 كاذ نأ تف تفرعف «ناملس نع هثدحي نامشع يبأ نم هتعمس ينإ : لاقف

 . طق ًادحأ هب تثّدح امف ؛كاذك

 . (هلثم هلع هللا لوسر لاق «نامثع يبأ نع ةياور يفو)

 ب حرشلا

 :[ةلكف اهرظنا]

 ٠٠١  ةقدص فورعم لك نإ باب - 8

 اق هع ىبنلا نع «هّللا دبع نب رباج نع - 6

 .(ةقدص فورعم لكو»

 ك 1١1 :م.7.4 هنم ماب يتأيو ءةقدص فورعم لك ب 7 «بدآلا ك -۷۸ :خ]

 ثيدح نم ه۲ ح «فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب ب 17 ةاكزلا

 .[ةفيذح

 ٭ حرشلا *
 عماج تيان اعرك امَأ ءفرع ام ةغل را قدس فورت كو

 هيلإ بدن ام لكو سالا ىلإ ناسحإلاو هيلإ برقتلاو هللا ةعاط نم فرع ام لكل

 لبق مّدقتو (ةبلاغلا تافصلا نم وهو تاحبقملاو تانسحملا نم هنع ىهنو عرشلا

 .نيثيدح

 لعق لك مسا فورعملا :بغارلا لاقو» :( 458/٠١ «حتفلا» يف ءاج

 .ًاعم لقعلاو عرشلاب هنسُح فرعي

 نم هنأ عرشلا ةّلدأب فرع ام ىلع فورعملا مسا قلطي :ةرمج يبأ نبا لاقو
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 . (ال مأ ةداعلا هب ترج ءاوس «ربلا لامعأ

 ىف اهمكح هل : TT )۰ /۷) يوونلا لاق

 ل ب لخبي ال نأ يغبني E نم اعين اسس الوز يد دولا

 . ( هرضحي نأ يغبني

 باتكلا يف ةقدصلاب رمألا رركت اَّمَلو ) :(1؟/5) «ضیفلا» يف لاقو

 ؛لأذب وأ لعف وأ لوق نم ةعاط لك ناب مهَرَّبْخأف «بولقلا اهيلإ تلام ةنسلاو

 ءرملا لعف ىلإ ةردابملا ىلع ةفاكلل هنم اًح ؛نوقدصتلملا اهيف كرتشي ةقدص

 .هتقاط

 .«ًالجآ اهباوثو ًالجاع ةعاطلا عفنب دعولا قيدصت نم اهّنأل ةقدص تيمسو

 هلوقي وأ ناسنإلا هلعفي ءيش لك نأ ىلع ثيدحلا لد :لاّطب نبا لاق

 دي دل کب

 هبحاص بيثأ ةينلا تنراق نف «باوثلا ةقدصلاب دارملا : ةرمج يبأ نبا لاقو

 ای و اچ

 لهاب صتخت الف سوسحملا يف رصحنت ال ةقدصلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو : لاق

 (حتفلا» رظنا ,ةّقشم الب ابلاغ اهلّعف هنكمي دحأ لك لب ًالثم راسيلا

 .(7؟/5ه) «ضیفلا» و ( ) 4٤۸/۱۰

 يأ «ةهباشملا زاجم نم ةقدص اذه ةيمست)» :ريسي ا لاق

 هّللا اضر نع رداص عيمجلا نال «سنجلا يف ةقدصلا رجاك ٌرجأ ءايشألا هذهل '

 لاسعألا داغ ترا توا N را رراقلا ات كاد ىلع ةافاكم

 .اهتياغو اهتافصو
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 O «هسفن ىلع ةقدص اهنأ هانعم ليقو

 ًاعيش ىرأ ام» :لاقف ««ةهباشملا زاجم نم 9 : يوانملا لوق نع انخيش تلاسو

 .(هفلاخي

 وهو ,(ةقدص وهف ريقف وأ ينُغ ىلإ هّبعنص فورعم لك » :ةياور يفو

 : هل يبنلا لاق :لاق ىسوم يبأ نع - 5

 .(ةقدص ملسم لك ىلع»

 :لاق ؟دجي مل نإف :اولاق

 .(«قدصتيو هسفن عفنيف هيديب لمّتعيف»

 : لاق ؟لعفي مل وأ «عطتسي مل نإف :اولاق

 .(فرهلملا ةجاحلا اذ نيعيف»

 : لاق ؟لعفي مل نإف :اولاق

 .(فورعملاب رمأي وأ «ريخلاب رمأيف»

 :لاق ؟لعفي مل نإف :اولاق

 .(ةقدص هل هنف ءرشلا نع كسميف»

 نأ نايب ب ١5 «ةاكزلا ك- ٠١ :م .ةقدص فورعم لك ب 7 «بدألا ك- 78: خ]

 .[ 5٥ح «فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا
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 +٭ حرشلا م

 .(۳۹۷/ ٤ ) (ةاقرم» .هيلع بجي :يأ :(ملسم لك ىلع)

a E N اننا مولع كاسامللا ديب Ere 

 «حتف» لاطب نبا هلاق .هب ًاعوطتم هلام نم ) ٠١/ ) 448.(ةاقرملا» نم ةدايزب

 تيأرفأ » :هلثم ىضمو «هب قّدصتي ام دجي مل :يأ :( دجي مل نإف :اولاق )

 .« تفعض نإ تيأرفأ» و (لمعلا ضعب عطتسأ مل نإ

 ةيمهأ ديكأت هيف :( قدصتيو «هسفن عفنيف «هيديب لمتعيف :لاق)
 .اهب موقيل هيديب لمعي نأ رمأ هّنأل ءةقدصلا

 نأ ىلع رسعملا نمؤملل ٌهيبنت هيفو» :(11؟/91) «ةدمعلا» يف لاق

 .هريغ ىلع ًالايع نوكي الو ءكلذ نم قدصتيو هسفن ىلع قفنُيو هديب لمعي

 نأ هيلعف ؛هل حتُف الو ريخلا باوبأ نم باب ىلع ردقي مل اذإ نمؤملا نأ هيفو

 هّللا ةاضرم ىلإ قيرطلاو ةريثك ريخلا باوبأ نف هيلع ردقي رخآ باب ىلإ لقتني
 ,(ةمودعم ريغ

 :( فوهلملا ةجاحلا اذ نيعيف :لاق ؟لعفي مل وأ «عطتسي مل نإف :اولاق )

 .(ةدمع» . بوركملا نوزحملا وأ ,ثيغتسي مولظملا : يأ :فوهلملا

 (حتف».امهبوألوقلاب وأ لعفلاب [ةناعإلا يأ] كلذ نوكيو

 .(؛:١١4/1

 هذه لثمو «فوهلملا ةجاحلا اذ نعي مل :يأ :(؟لعفي مل نإف :اولاق )

 امك تاقاطلاو تاردقلا فلتخمو بتارملا عيمج ىلع ريخلا باوبأ حتفي ةلكسألا

 5 مدقت
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 اخ زا نأ ءاملعلا شعب زك ویناو یا وا ا ری ایف او

 .هريغو ( ٤٤۸/٠١ ) ظفاحلا هرّكذ «يوارلا نم كش

 رمألا نأ وأ ءام رذعل كلذ لعف مدع نأ )۳۷۷/١( «ليلدلا» يف لّلعو

 - .ةيافكلا ىلع ًاضورفم سيل فورعلا كلذب
 هانعم مدقت : ( ةّقدص هل ِهّنِإَف ءرشلا نع كسميف : لاق ؟لعفي مل نف :اولاق )

 .«كسفن ىلع اهب قّدصُت قلص اهّنإف رشْلا نيف سانلا عدت» :ظفلب

YYروثدلا لهأ بهذ ! هللا لوسر اي : :ليق ل ق نعم  

 لوضفب نوقدصتيو «موصن امك نوموصيو «يّلصن امك نوُلصي ,روجألاب
 لاق ؟مهلاومأ

 ,ةقدص ةديمحتو ةحيبست لكب نإ ؟نوقدصت ام مكل هللا لعج دف سيلأ»
 : لاق ؟ةقدص هتوهش يف : ليق ««ةقدص مكدحأ عضبو

 يف اهعّضو نإ كلذكف ؟رزو هيلع ناك سيلأ «مارحلا يف عضو ول»
 .«رجأ هل ناك لالحلا

 ح«فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب ب ١١ «ةاكزلا ك -١؟ :م]

.[or 

 +٭ حرشلا +

 وهو رد عمج :روثدلا :(روجألاب روثدلا لهأ بهذ ا!هّللا لوسر اي :ليق)
 . (ةياهنلا) .ريثكلا لاملا

 نع ثحبلل ی اب مهخيشل ذيمالتلاو ىعارلل ةيعرلا ىوكش هيف
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 . تاريثلا ىلع ةباحصلا سفانت هيفو «هناحبس هَّلل ىضرألا

 لوضفب نوقدصتيو «موصن امك نوموصيو ؛«يلصن امك نولصي)

 .( 518/1١ ) (ليلد» . مهتيافك نع ةلضافلا مهلاومأب : يأ : ( مهلاومأ

 مر ا 0

 eR us «جرفلاو

 ناز نجلا ةا جا ابل نأ ةد اهدي لبست فا لاق

 ةلباقملا قيرط ىلع ةقدص اهاّمسو «روجألا يف تاقدصلا لئامت تاعاطلا هذه

 )91١/1(. «يوون» .«هسفن ىلع ةقدص اهنأ هانعم ليقو «مالكلا سينجتو

 ‹«ةقدص ةديمحت لكو «ةقدص ةريبكت لكو» )٠٠١5(: ملسمل ةياور يف

 عضب يفو «ةقدص ركنم نع يهنو «ةقدص فورعملاب رمأو «ةقدص ةليلهت لكو

 . ( ةقدص مك دحأ

 ءاهيلع هلمختف هتّباد يف لُجّرلا نيعتوو :اضيأ )٠٠١9( ملسمل ةياور يفو

 ىلإ اهيشمت ةوطخ لكو «ةقدص ةبيطلا ةملكلاو «ةقدص هعاتم اهيلع هل عفرت وأ

 . ( ةقدص قيرطلا نع ىذألا طيمتو «ةقدص ةالصلا

 اوكش نيح  عيمجلل روسيم اذهو  لاملا ريغب قدصتلا ىلع هلت يبَنلا مهّلد

 عقي ةقدصلا مسا نأ ملسملا فرع اذإف «تاقدصلا لأدب يف مهناوخإ قر هلا

 : ءاطغو لذ ملسلا اده دادزا فورغلا نم عوت لك ىلع

 .ةحلاصلا لامعألا ىلع ثحلاو لاملاب قدصتلا لضف ثيدحلا ىفو

 ىلع لوصحلا اودهع مهثأل اذه اودعبتسا :(؟ةقدص هتوهش يف :ليق)
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 (ليلد » !ةلتسمب اذه نوكي فيكف «ىوهلا ةفلاخمو ةقشملاب بلاغلا يف رجألا

 .هانعمب (؟49/١)

 يف اهعّضو نإ كلذكف ؟رزو هيلع ناك سيلأ «مارحلا يف عضو ول :لاق)
 نأ مدقتو «رشلا E E E :(رجأ هل ناك لالحلا

 فيكف «ةقدص مارحلا يف هتوهش عضو نع كاسمإلاف «ةقدص رشلا نع كاسمإلا

 !لالحلا ىف اهعضو اذإ

 نإو «ةقدص ءطولا نأ ثيدحلا رهاظو» : «راكذألا راكذإ) يف يطويسلا لاق

 يوني نأ دب ال هنأ هارأ يذلاف ًالإو ءعاقو لك دنع اذه لعل» :انخيش لاق

 بادآ» .« هيلع ىلاعت هللا مرح اميف عوقولا نم اهناصحإو هسفن فافعإ هحاكنب

 . فّرصتب ( ١18 «۱۳۷)) (فافزلا

 وهو «هيف روك ذملا سكعلا سايق اميس ال «سايقلا زاوجل ليلد ثيدحلا يفو
 )٠٠١/٠(. (ليلد» .لصألا ضل مكخلا دض تابثإ

 :تاريخلا ىلع سفانتلا ىلع ضحلا هيفو + تلق

 ٠ _ ةطامإ باب الأذى  ١١5

 يلد ! هللا لوسر اي : تلق :لاق يملسألا ةزرَب يبأ نع 10101

 : لاق «ةّئجلا ىنلخدي لمع ىلع

 .«ساتلا قيرط نع ىذألا طمأ»

 .[ 1١15١ ح «قيرطلا نع ىذألا ةلازإ لضف ب ٠١ «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك ٠١ :م]
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 *ب حرشلا د

 0 ا ل ( لاق يملسألا ةزرب يبأ نع)

 . كلذ دعب ناسارخ ازغو ناورهنلاب رار ال

 :اهرّكَّذ ةّصق يف لاقف ةيواعم نب ديزي توم دعب فالتخالا عقو اَّمَل ةرصبلاب

 .ايندلا ىلع نولتاقي عيمجلا نأ اهلصاح

 .«زاوهألاب جراوخلا لاتق دهش هنأ ) :(فّئصملا حيحص) ىفو

 يف ميدقلا «ليلجلا يباحصلا اذه وه نم ملعنل ةمجرتلا هذه تركذ امإو

 «ةّنجلا هلخ دي لمع ىلع هّلدي نأ هع هللا لوسر لاسي ءداهجلا مئادلا «همالسإ

 لامعألاب اهل ةقباسملاو ةنجلا ىلإ ةعراسملل صرحلا ىلع اذه انزفحي نأ ىغبنيف

 . ةحاصلا

aاذ يلدا نيل ناسا لمنع اه جا  

 يقل ةا هوب لمع قع هلدي نا هلع هللا لوسر نت ليلا املا

 «كوش نصغ وأ ةرجش وحن نم : ىذآلا (سانلا قيرط نع ىذألا طم :لاق )

 . فرصتب )171١/17( (يوون» .ةفيج وأ رذق وأ هبرثعُي رجح وأ

 : لاق  هنع هللا يضر هسفن ةزرب يبأ ثيدح نم ( 7714 ملسمل ةياور يف

 .«نيملسملا قيرط نع ىذألا لزعا» :لاق . هب عفتنأ اعيش ينمّلع هللا يبن ايد

 دن ناو يعم نأ قبتعل ردا آل ىلإ : ايا يل ةَياور يفز
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 .(هب هللا ينعفني ًاكيش يندوزف

 دبعلا لخدُي امم هّنَأو ساتلا قيرط نع ىذألا ةطامإ لضف ثيدحلا يفو

 E E وشلل ايمان كربلا

 ارش ناك ايداع بق يتيسر نا دعي ياللا رر واف فاو

 ؟مهضارعأ يف نيملسملا يذؤي نمب فيكو

 : لاق هلع يبنلا نع «ةريره يبأ نع - 38

 .(هل رفغف ءاملسم

 ؛بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- 45 :م .رهظلا ىلإ ريجهتلا لضف ب ؟ «ناذألا ك- :٠١ خ]

 .11۲۷ح ‹قيرطلا نع ىذألا ةلازإ لضف ب۔٦٣

 +٭ حرشلا

 : يأ :نطيمأل :عكوشلا اذه نطيمأل :لاقف «قيرطلا يف كوشب لجر رم )

 فاك ثيدحلا قرط ظاففلا ضعب ىف ظفللا اذهب تدرو دقو يحتال

 .(ملسم حيحص)»

 عقر ىلع هصرحو «هناوخإ هبح نع ريبعت هيف :(املسم الجر رضي ال)

 1 . تابركلا جيرفتو ررضلا عفر يف ةودق انل نكيلف «مهنع ررضلا

 لمعلا اذهب همايقل ؛ىلاعتو كرابت هترفغمو هللا ةمحر ةعس هيف :(هلرفْغف)

 . سانلا نم ريثك هّلاقَتي يذلا
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 ةرجش يف ةنج لا يف بلقعي الجر تيأر دقل» )١914(: ملسمل ةياور يف

 ٠ .(سانلا يذؤت تناك ؛قيرطلا رهظ نم اهعطق

 ىلإ ريجهتلا لضف)» : هلوقب « حيحصلا » يف فتصملا هل بوب :ةظحالم

 ؟ثيدحلا اذهب هتقالع امف ءرهظلا ىلإ.ريكبتلا لضف : يأ ««رهظل

 نأ هنكمي كلذبو «نيلصملل قّبس هيف رهظلا ةالص ىلإ ريكبتلا نأ يل ادب دق

 اهنآل رهظلا ةالص صيصختو «كلذب نوررضتي الف مهقيرط نع كوشلا طيمي

 . ملعأ هَّللاو ءىذأ نم اهيف امو قيرطلا اهيف حّضتت ةالص لو

  - YY. 1Vهله هّللا لوسر لاق :لاق رذ يبأ نع :

 نساحم يف تدجوف ۔اهئيسو اهنسح يتمأ لامعأ يلع تضرع»

 ةعاخنلا اهلامعأ يواسم ىف تدجوو « قيرطلا نع طامي ىذألا نأ اهلامعأ

 .(نفدت ال دجسملا ىف

 .[ هال ح ,دجسملا يف قاصبلا نع يهنلا ب ١ 4'«ةالصلا عضاومو دجاسملا ك- ه :م]

 ل حرشلا دب

 .اهلامعأ عاونأ :يأ :(اهقيسو اهنسح يتمأ لامعأ يلع تضرع)

 € tov ( («لامكإلا لامكإ»

 رجحلاك ىذألا : ( قيرطلا نع طامي ىذألا نأ اهلامعأ نساحم ىف تدجوف)

 .مدقت امك ىحني : طابو «هوحنو كوشلاو

 (ليلدو» : رک ع لارارا اا م ام لك لدغ نع هيت ةننف

(3:7/1). 
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 :ءىواسم :(نئدت ال دجسملا يف ةعاخنلا اهلامعأ يواسم يف تدجوو )

 .عاخنلا لصأ يلي امم ؛مفلا لصأ نم جرخت يتلا ةقزبلا يه : ةعاخنلاو

 . (ةياهنلا»

 .(قّلحلا لصأ نم جرخت يتلا ةقزبلا يه » ۰/۱ ) «ليلدلا» يف لاقو

 .(اهنفد اهترافكو «ةئيطخ دجسملا يف قازبلا» : (نيحيحصلا » يفو

 فيكف «ةعاخنلا نفدي مل نم مثإو «ركنملا راكنإ مدع مثإ ثيدحلا يفو

 .( 15/5 ) يوونلا هوحن رّكذو ءاهبحاص مثإ نوكي

 رجحلا دنع لب «مارحلا دجسملا دنع ساتلا هلعفي ام ىري نم لوقي اذامو

 !هوحنو بارشلاو رمتلا ىون ءاقلإ نم ؛ناضمر يف دوسألا

 ١ - لوق باب المعروف  ١١١۷

 : هلع هللا لوسر لاق : لاق يمطَخلا ديزي نب هّللادبع نع - ۲۳۱/۱

 .(ةقدص فورعم لك»

 .[رباج نع )١56( مقرب ىضم ]

 هي حرشلا دب

 تحت اته هللا همحر- فّئصلا هداعأ نكلو «مّدقت:(ةقدص فورعم لك

 : ملعأ هّللاو «ةقدض و هفا#فورعملا نم فورعملا لوق : ننعم فورما لوف كان

YVYT 



 :لوقي ءيشلاب يتأ اذإ هلل يبنلا ناك :لاق سنأ نع 3 731
 تيب ىلإ هب اوبهذا ,ةجيدخ ةقيدص تناك اهنإف «ةنالف ىلإ هب اوبهذا»

 .(ةجيدخ بحت تناك اهنإف «ةنالف

 .[هوحن ةشئاع- ق]

 *ب حرشلا ٭

 تناك اهّنإف «ةنالف ىلإ هب اوبهذا :لوقي ءيشلاب يتأ اذإ هلت يبنلا ناك )

 هيف :(ةجيدخ بحت تناك اهّنِإف «ةنالف تيب ىلإ هب اوبهذا :ةجيدخ ةقيدص

 ايتام كعب اهل دولا ظفح هيفو ءاهنببحي نمو ةجوزلا تاقيدص ىلإ ناسحإلا

 ۰ ا ا
 يف هجوزل هلع يبنلا ءافو هيفو «ةقدص وهف فورعملا لوق نم اذه نأ هيفو

 .اهنع هللا يضر «دليوخ تنب ةجيدخ لضف هيفو «تامملا دعبو ةايحلا

 : هلع مكيبن لاق :لاق ةفيذح نع - فض ذي

 .(ةقدص فورعم لك »

 :م .رباج ثيدح نم ةقدص فورعم لك ب ٠" ‹«بدألا ك - ۷۸ :خ يف ىضم دقو ]

 ٠١[. ح «فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب ب ١7 «ةاكزلا ك- 7

 ٭ حرشلا دب

 غثيدحلا اذه راركت نع ءرم لا لوءاستي دقو عمدقت :( ةقدص فوغ لك

 هللا يضر ةفيذح لوق لجأ نم هرّكذ فّئصملا نأ ملعأ هّللاو يل ادب يذلاو

 فين



 مدعو هب لمعلاو مامتهالا نم ديزمل كلذو «؛ هل مكيبن لاق » :لاق  هنع

 .هنع فارصنالا

 Sy A هع دودو مك امك : ضمنا ناك

 الف «(ةقدص فورعم لك ١ :مكل لاق دقف «ريخلا لبس مكغّلبي هناحبس

 E يا اي او كمال ادام ياسر جس هانا اورقحتست

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «هناحبس هّبر دنع نم هيي

 ءيشلا لمحو ةلقبملا ىلإ جورخلا باب _ ۲

 ١١7 - ليبزلاب هلهأ ىلإ هقتاع ىلع

  7 ۴٤/٤لاق يدنكلا ةَرُق يبأ نب ورمع نع :

 «ةريقب اهل لاقي هل ةالوم جّوزتو «ىبأف «هتخأ ناملس ىلع يبأ ضرع»
 يف هنأ ربخأف هبلطي هاتأف «ءيش ناملسو ةفيذح نيب ناك هنأ ةَرُق ابأ غلبف

 ةورع يف هاصع لخدأ دق ؛ لقب هيف ليبز هعم هيقلف «هيلإ هجوتف «هل ةلقبم
 .هقتاع ىلع وهو ليبزلا

 :ناملس لوقي : لاق ؟ةفيذح نيبو كنيب ناك ام ,هّللادبع ابأ اي :لاقف

 .[١٠:ءارسإلا] الوجع ناّسنإلا ناكو إل

 مالسلا : لاقف رادلا ناملس لخدف ,ناملس راد ايتأ ىتح اقلطناف

 هسأر دنعو باب ىلع عوضوم طم اذإف لخدف «ةرق يبأل نذأ مث «مكيلع

 ءاهسفنل دّهَمت يتلا كتالوم شارف ىلع سلجا :لاقف طاطرُق اذإو «تانبأ

 : لاقف هثدحي أشنأ مث

Yo 



 هبضغ يف هلت هّللا لوسر اهلوقي ناك ءاسشأب ثّدحي ناك ةفيذح نإ

 نوكت نأ هركأو «لوقي امب ملعأ ةفيذح :لوقأف ءاهنع لأسأف ىتوأف ,ماوقأل

 . ماوقأ نيب نئاغض

 ! لوقت امب كبةكي الو كقدصي ال ناملس نإ :هل ليقف ةفيذح يتأف
 ما نا احا تلق فام ما نبا نامت ايد لاقف ابذ يءاجت

 دقو , ينّكرت رمعب هتْفوخ املف «رمع ىلإ كيف َنبتكأل وأ نيهتنعل ! ةفيذح
 : هلع هللا لوسر لاق

 ريغ يف ,ةّبس هتببس وأ ,ةنعل هتنعل يتَمأ نم دبع اًيأف ءانأ مدآ دلو نم»
 .«ةالص هيلع اهلعجاف هيك

 .[ لَم هللا لوسر باحصأ بس نع يهنلا ب ٠١ «ةتسلا ك- 88 : يف :د]

 + حرشلا

 : ( ليبزلاب هلهأ ىلإ هقتاع ىلع ءيشلا لمحو ةلقبلا ىلإ جورخلا باب)
 .لّقبلا عضوم : ةلقبملا

 الو قد رجشب سيل ام تابنلا نم لقبلا :هديس نبا لاق» :«ناسللا» يف لاق

 ءاتشلا ىلع [ةرجشلا لصأ يهو] ةمورأ هل قبت مل ام هنأ همسر ةقيقحو «لج

 . ىعري ام دعب

 قدو لقبلا نيب ام قرفو ءلّقبلا وهف تبنت ام لّوأ يف ةتبان لك :ليقو

 .«تّقد نإو قوس هل ىقبت رجشلاو «قاس هل قبي مل يعر اذإ لقبلا نأ ؛رجشلا

 .(ةتباث ةمورأ يف ال هرزب يف تبنام : لّقبلا» : طيحما يف

 نود ؛هنم ءزجب وأ «هب ناسنإلا يذتغي يبشع تابن :لقبلاو» :طيسولا يفو

Y٦ 



 , ًايعانص هليوحت

 .مدقتو (طيحملا ) . قنعلاو بكنملا نيب ام : قتاعلا

 ليبنزلا :ليقو «هيف لمحي ءاعولا ليقو «بارجلا ليبنّرلاو ليبّرلاو :ليبزلا
 . «ناسللا» .ةّقّقلا :ليبّرلا ًاضيأ هيفو «ليبز وه انو طخ

 هيف :(ةريَقُب اهل لاقي هل ةالوم جّوزتو ؛ىباف هتخأ ناملس ىلع يبأ ضرع )
 .جاوزلل حلاصلا لجرلا ىلع تخألا وأ تنبلا ضرع

 بلطي :يأ : (هبلطي هاتاف ءءيش ناملسو ةفيذح نيب ناك هنأ ةر ابأ غلبف)

E 

 .ناملس ىلإ ةرق وبأ هجوت : يأ : ( هيلا هّجوتف «هل ةلَقْبَم يف ُهّنأربخأف )

 ىلع وهو «ليبزلا ةورع يف هاصع لخدأ دق ؛لقب هيف ليبز هعم هيقلف)
 هب كتفي اه: ةورعلاعهقتاع

 .ناملس ةينك يه :( هّللادبع ابأ اي :لاقف)

 ناسنإلا ناك و نا لويقي لاف ا اک انك

 .عمسي امم تبثتلاو ةوخإلا نيب يرجي امب مامتهالا هيف :(# الوجع

 «مكيلع مالسلا :لاقف رادلا ناملس لَّخدف «ناملس راد ايتأ ىتح اقلطناف)

 :( تانبل هسأر دنعو باب ىلع عوضوم طم اذإف لّخدف «ةَّرق يبأل نذأ مث

eTرانا  

 : طاطرُف : (اهسفنل دهمت يتلا كتالوم شارف ىلع سلجا :لاقف طاطرُف اذإو)

 .(ةياهنلا) .رفاوحلا تاوذل ةعذربلاك

 ل



 «(سرفلل جرسلاك هيلع بكري لغبلا وأ رامح ا ىلع عضوُي ام» :ةعذربلاو

 . ( طيسولا ) رظناو

 لوسر اهلوقي ناك «ءايشأب ثّدحي ناك ةفيذح نإ :لاقف هثدحي اشنأ مث )

 ةباحصلا نيب ناملس ةلزنم هيف : (اهنع لأسأف ىتوأف «ماوقأل هبضغ ىف هي هللا

 . هلع هللا لوسر ثيدح نع لاسي ناك هّنأو  مهنع هللا يضر -

 : (ماوقأ نيب نئاغض نوكت نأ هركأو «لوقي اب ملعأ ةفيذح :لوقأف)

 . عئارذلا دس بابب هذخأو ةحلصملاب ناملس ذخأ هيفو .داقحألا :نئاغضلا

 هللا لوسر نإ :ناملس لاقف» :(78514) «دواد يبأ ننس حيحص) يف

 يف لوقيف ىضريو «هباحصأ نم سانل بضغلا يف لوقيف بضغي ناك « هع

 . ( ةقرو ًافالتخا عقوت

 !لوقت امب كبذكي الو كقدصي ال ناملس نإ :هل ليقف ةفيذح ىتأف)

 ازيا ةفيدح نبأ كلك نامل ا نيالا ايا لاقت فيد قراشن

 . ةدايز نود هل لاق ام لثمب رخآلا فرطلا ىلع درلا هيف : ( !ةفيذح

 ةلزنم هيف : ( ينّكرت رمعب هتفوخ املف «رمع ىلإ كيف نّبتكأل وأ نّيهتنتل )

 ‹تاموصخل ا ءاهنإ يف هرثأو «هعروو همزحو ةباحصلا نيب  هنع هللا يضر رمع

 . عازنلا ضفو سبّلا لحو

 هيلإ انو هلل اًنإَف ءدّدهنو هب فّوخنل نامزلا اذه يف هلثم ىلإ ةمألا جوحأ امف

 .ليكولا معنو انبسح وه «ىكتشملا هدحو هيلإو «نوعجار
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 نع ردصي ام ينم ردصي : يأ : ( انأ مدآ دلو نم : هلع هللا لوسر لاق دقو )

 .«لضف» . بضغلا يف مدآ دلو

 ةمحر ينثعب اًمإو ءنوبضغي امك بضغأ مدآ دلو نم انأ اًمتإف» : ةياور يف

 .( 9١/ه8) (ةحيحصلا » رظنا ؛(نيملاعلل

 :رمألا هنُك : (ههنُك ريغ يف بس هنس وأ «ةنعل هّتنعل يتّمأ نم دبع ااف )

 . «ةياهنلا» . هتقيقح

 . بسلا وأ نعّللا قحتسي ال : يأ

 سيل ةوعدب يتّمأ نم هيلع توعد دحأ اًيأف» :(5101) ملسمل ةياور يف
 52007 ٠

 .ةمحر :يأ :( ةالص هيلع اهلعجاف)

 هبَرقُي ةبرقو ةاكزو ًاروهط هل اهلعجي نأ» :(5107) ملسملرخآ ظفل يفو
 .(ةمايقلا موي هنم اهب

 ا ی یا
 (دواد يبأ ننس »

 ىلع لماحتلا مدعو ةنيغضلاو ةقرفلا درو ةفلألا بابسأ ىلع لمعلا هيفو

 .ءاملعلا

 رشب انآ اإ : ثيداحألا هذه لثم يف هب ٤ هلوق نأ ملعاو » :انخيش لاق

 اإ 005 ىلاعتو كرابت هللا لوقل ليصفت وه اَمِإ ؛«رشبلا ىضري امك ىضرأ

 ١١[. :فهكلا] 4 يلإ ىحوي مكلثم رشب انأ

۷۹ 



 اذه لثم راكنإ ىلإ ءاجوهلا فطاوعلا وأ ءاوهألا يوذ ضعب رذابي دقو

 ةالصلا هيلع ّيِبّنلا ميظعت معزب [ةّصق هيفو ميلس مأ ثيدح :يأ] ؛ثيدحلا

 !هب قطنلا نع ههيزنتو  مالسلاو

 ؛رتاوتم اندنع وه لب «حيحص ثيدحلا ناف ؛راكنإلا اذه لثم ىلإ لاجم الو

 يبأ ثيدح نمو «انركذ امك ةملس مأو ةشئاع ثيدح نم ملسم هاور دقف

 . امهنع هللا يضر «رباجو ةريره

 .مهريغو ديعس يبأو ليفّطلا يبأو ةرمسو سنأو ناملس ثيدح نم دروو

 .(١؟14/5) (لامعلا زنك » رظنا

 هنع ءاج ام لكب ناميإلاب نوكي اَمِإ ؛اعورشم ًاميظعت هلت يبنلا ميظعتو

 الو طارفإ نود اورو اد هلع هب ناميإلا عمتجي كلذبو اا اهتم هلع

 مهلضفأو رشبلا ديس هنكلو «ةنسلاو باتكلا ةداهشب رب هلع وهف ؛طيرفت
 سو هلع اح زاك هيلع لدي امك و املا كيداخلالا طنب ًاقالظإ

 لمتكت مل ىتلا ةديمحلا لاصخلاو ةميركلا قالخألا نم هب ىلاعت هللا هابح امو

 . هلع هيف اهلامتكا رشب يف

 4 ميظع قْلُخ ىلَعَل ُكّنِإو إل : ميركلا هلوقب هبطاخ ذإ ميظعلا هللا قدصو

 نيس وق قعر RE ASAE :ملقلا]

 ادب يذلاف ؛«درفملا بدألا» باتكلا ناونعب بابلا طابترا نع تلأس نإ اَمأ

 نم عون مهتمدخو لهألا ىلإ قتاعلا ىلع ءيشلا لمح نأ ملعأ هّللاو - يل

 .بدآلا

YA. 



 ١١9  ةعيضلا ىلإ جورخلا باب _ ۳

 : لاق ةملس يبأ نع - 16

 .هل ةصيمخ هيلعو «جرخف ؟لخنلا

 دوجسلاو فنألا ىلع دوجسلا بد ٠١ه ,ناذآألا ل ٠ :خ هجرخأ ثيدح نم ةعطق ]

 . [ هل ظفللاو ١١5 ح «مايصلا ك- ١7 :م .نيطلا ىلع

 ب حرشلا

 ةعيضو . عايّضلا نم ةّرملا :لصألا يف ةعيضلا :( ةعيضلا ىلإ جورخلا باب )

 . كلذ ريغو ةعارزلاو ةراجتلاو ةعنصلاك ًاشاعم هنم نوكي ام اذه ريغ يف لجرلا

 ٠ .(ةياهنلا»

 . (ةّلغملا ضرألاو راقعلا» : « طيحما» ىفو

 ىلإ غب رخت الا تق ام ل ناكر يرش ديعسابا تار

 .ةعيضلاب دارملا وهو لخنلا ناتسب : يأ : ( ؟لخنلا

 وأ فوصلا نم جسني بوث يه ةصيمخلا :(هل ةصيمخ هيلعو «جرخف)
 و زا ا ال فر ضلال رولا

 . فّرصتب « ةياهنلا» . [مالعأ

 «ملسم حيحص)» يف وهو )۲١٠٠( (فتصملا حيحص» يف ثيدحلا لصأو

 : ظفلب ةملس يبأ ثيدح نم )۱١١۷(

 يل ناكو  هنع هللا يضر  يرددخلا ديعس ابأ تيتأف .ردقلا ةليل انركاذت»

۲A۱ 



 :هل تلقا ةيمييخ ةيلغو رقفا# لكملا لإ نب بردا الا ا اعدم

 معن لاف ؟ردقلا ةليل رك ذي هلع هللا لوسر تمس

 هي سس ماسك رج مسا

 E يّنِإ» : لاقف هلع هللا لوسر انّبطخف «ني

E YTىلا ترآ ىو  

 .«عجْريلُف هت هللا لوسر عم فّككتعا ناك نمف «نيطو ءام يف جس

 ىتح ءانرطُمُف ٌةباحس تءاجو :لاق .ةَعّرَق ءامسلا يف ىرن امو انعّجرف :لاق

 لوسر تيأرف «ةالصلا تميقأو «لخنلا ديرج نم ناكو . جسما فقس لاس

 .«هتهبج يف نيطلا رثأ تيأر ىتح :لاق A هوو هك ع هللا

 . باحس ةعطق : ةعزقلاو

 بدألا» باتكلا ناونعب ةعيضلا ىلإ جورخلا ةقالع نع صخشلا لءاستي دق

 ؟ ( درفملا

 يذلا ثيدحلا هديؤيو «ةعيضلا ىلإ جورخلا يف بدألا ةنابإ كذب دارملا لعلف

 يضر دوعسم نب ِهَّللادبع قاس ةد نم اوكحض نيح ؛مهل ههيجوت يف هدعب

 . ملعأ هّللاو  هنع هللا

  - ۳۷/۷٦لاق هيلع هللا تاولص ىلع نع :

 ,ءىشب اهنم هيتأيف ةرجش دعصي نأ دوعسم نب هّللادبع هلت ئبنلا رمأ

 لوسر لاقف ! هيقاس ةشومح نم اوكحضف .هّللادبع قاس ىلإ هباحصأ رظنف

 : هلع هللا

YAY 



 .(دحأ نم نازيملا ىف لقثأ هّللادبع لجرل ؟نوكحضت ام»

 .[ ةتسلا بتكل | نم ءيش يف سيل ]

 *# حرشلا د“

 4 ي ل 1 رتل * 2
 :( ءيشب اهنم هيتأيف ةرجش دعصي نأ دوعسم نب هللادبع هيَ يبنلا رَمأ )

 . ملعأ هّللاو هلي هللا لوسر

 :(هيقاس ةشومح نم اوكحضف «هّللادبع قاس ىلإ هباحصأ رظنف)

 :نيناسلا ةةة ولا

 نم نازيملا يف ٌلقثأ هّللادبع ٌلْجرَل ؟نوكحضت ام : هل هللا لوسر لاقف)

 ءدوعسم نب هّللادبع لضفو «يبرملاو مامإلا لبق نم ركتملا راكنإ هيف : ( دحأ
 .هنع هللا يضر

 ١٠٠١ - هيخأ ةأرم ملسملا باب - ١١

  - ۳۸/۷لاق ةريره يبأ نع :

 (هحّلصأ ابيع هيف ىأر اذإ «هيخأ ةآرم نمؤملا» .

 * +٭ حرشلا

 ( ضيفلا » يف ءاج :(هّحلصَأ ابيع هيف ىأر اذإ «هيخأ ةآرم نمؤملا)

 . هنودب هاري ال امب هسفن نم رصبي : يأ ) : فرصتب ( ۲ 2ىم1/5)

 لك يكحت ىلا ةولجما ةآرملاك هيلإ هيخأ بيع ةءارإ يف نمؤملا نإ : يبيطلا لاق

 هيخأ ىلإ رظن اذإ نمؤملاف «ءىش ىندآ ناك ولو ءروصلا نم اهيف مسترا ام
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 حداق بيع هنم هل َرهظ اذإف «تاحيولتو تافيرعت هلاح ءارو نم فشتسي

 دا ميز ناک

yTيا ارا  

 الو هحصنت «ةيفخ يف نيلب هرومأ حئابق هيرتو «ربكلا نم هعنمتو ءركشلا

 ف كلاس رطب كل ا و كنق لاحت ريق كلين ةارع تناك خت

 وهف هريغ تدهش نإو «هب يدتقتس كّنأل «كل وهف ًاريخ كيخأ يف تدهش نف

 .(هبيع نع هاهنتو هبنتجتف «كل

 فب ا نير ةآرملا نأ :هانعم» :( ١59/15 ) «لذبلا» يف ءاج

 (ةآرماك نمؤملل نمؤملا اذكف ؛هحالصإ ىلإ جاتحي ام حلصيل ؛هتروص نم هيلع

 . «اهيلع هّبنيو همالعإب بويعلا نم هيف ام ليزيف
 نوک ىتح قلا نسحو ءافصلا طارتشا ىلع لدي ةآرم اب ملسملا هيبشتو

 .هريغ حالصإ يف اببسو ةودق

 انخيش هنسح «« مهتيؤرل هللا رك ذي نيذلا مه هللا ءايلوأ» :ثيدحلا يفو

 )١5145(. (ةحيحصلا» يف

 )٠١۷۳١۳(. (ةحيحصلا» .(هّللا ركذ ارور اذإ نيذلا هّللا ءايلوأ » :ظفل يفو

 يف ةآرملا دوجو مدع انرعشتسا ول اذامف «عيدب عيلب لوق ةآرملاب هيبشتلاو

 فورعملاب رمألا انكرت ول اذامو ؟نيحلاصلا ملسملا طلاخي ملول اذامو ؟عمتجملا

 ؟حصانتلا انلفغأ ول اذامو ؟ركنملا نع يهتلاو

 ! ةبانإو ةبوت نم لهف «يوبنلا يدهلا كرت ةرمث هيناعن يذلا ميلألا انلاح نإ

 چ
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 : لاق هع يبّتلا نع «ةريره يبأ نع - ۸۸

 هطوحيو «هتعيض هيلع فكي «نمؤملا وخأ نمؤملاو ,هيخأ ةآرم نمؤملا»
 .«هئارو نم

 .[ةحيصنلا يف ب ٩ بدألا ك ٤٠ :د]

 * حرشلا ٭

 .مدقت :( هيخأ ةآرم نمؤملا)

 (ةوخإ نونمؤملا اَّمّنِإإ] :ىلاعت هلوقك :( نمؤملا وخأ نمؤملاو)
 .ةوخألا هذه تايضتقم ثيدحلا ةَّمتت يفو «[ :٠ ١ تارجحلا ]

 دا اه نر اية فلا نأ ف 2 هبا فيز

 كلذ فّلت هيخأ نع عنمي نأ :انه ىنعملاف «كلذ ريغو ةعارزلاو ةراجتلاو

 لدي ونس 0: كوعلا لسا ةةةفايو» دعنا ان لك م« ةياريسحو

 )١١5/15(.

 حا لم ىلع حالا صخر

 «دسجلا لم مهفّطاعتو مهمحارتو مهّداوت يف نينمؤملا لّمم » ثيدحلا يفو
 ننصملا ةسرخأ 4 سطاو هلا دلا قال ىعادت رغ ةن كتا اذا

 .هل ظفللاو ( ۲١۸۹ ) ملسمو ( )٩۰۱۱

 : ةطايحو ًاطوح هطوحي هطاح» :« ةياهنلا» يف لاق : ( هئارو نم هطوحيو )

 .« هحلاصم ىلع رّفوتو هنع بذو هناصو هظفح اذإ

 . (هتبيغ يف هظفحي » :( ٠١۹/۱۹ ) (لذبلا ١ يف لاقو
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 . (ةقاطلا ردقب هنع بذيو هنوصيو هظفحي) )١51١/1١(: (نوعلا) ىف لاقو

 اق هلم يبنلا نع درْوَتْسمْلا نع - 4

 يسك نمو «مئهج + نم اهّلثم همعطُي هللا نف ؛ ةلكأ ملسمب لكأ نم»

 ملسم لجرب ماق نمو ؛ منهج نم هوسكي لجو رع هّللا نإف «ملسم لجرب
 .«ةمايقلا موي ةعمسو ءاير ماقم هب موقي هللا نف ؛ةعمسو ءاير ماقم

 .[ةبيغلا يف ب۔١٠ «بدألا ك- 4١ :د]

 + حرشلا د“

 لجرب يِسُك نمو ؛مّنهج نم اهلثم همعطُي هللا نف ؛ةلكأ ملسمب لکا نم )
 :هانعم» :« ةياهنلا» يف لاق : ( منهج نمو هوسكي لجو زع هللا نف «ملسم

 ليسا ف ا ع یه نا لاف ةركي ااا

 نم ةرملا حتفلابو «ةمقللا مضلاب يه ءاهيف هل هللا كرابي الف «ةزئاجب هيلع هّيزجيل

 1 .(لكألا

 هل ضرعتلاب وأ ضرعلا يف عوقولا وأ فذقلا وأ ةبيغلاب اذه نوكي دقو

 . فرصتب (ةاقرم» . هيداعي نم دنع ةيذألاب

 هللا انذاعأ «راتلا لهأ دنع ةوسكلاو ماعطلا فانصأ ضعب نايب ثيدحلا يفو

 . مهنم نوكن نأ

 ةعمسو ءاير ماقم هب موقي هللا نإف ؛ةعمسو ءاير ماقم ملسم لجرب ماق نمو )

 فّرصتب- «تاعمللا» نع ًالقن )١7/15( «لذبلا» يف لاق :(ةمايقلا موي

 :نيينعم [كلذك مدقت امو] ةرابعلا هذهل اورَكَذ » : ريسي
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 ىوقتلاو «حالصلاب هفصوو ءايرو ةعمس ماقم الجر ماقأ نم نأ :امهدحأ

 ؛ايندلا ماطحو هسفن ضارغأ ليصحت ىلإ ةليسو هلعجو ءاهب هرهشو «تاماركلاو
 .ابذاك ناك هلأ هريهشتو هباذعب هل موقي هّللا إف

 باق هاهنا لاقل a a نا ماهعتماو

 هللا هماقأ ؛هاجلاو لاما هيلإ ريصيو «هيف دقتعيل «ىوقتلاو حالصلاب هيف رهاظتي

 .(نيثارمللا باذع هبآذعيو .هحضفيو «نيئارملا ماقم

 ملسم لكأي نأ اهيف ققحتي يتلا روصلا نم وه ذإ نكمم ركذ ام لكو : تلق

 .ملعأ هّللاو «ةلكأ رخآب

 ١؟١ - حازملاو بعللا نم زوجي ال ام باب - ١١ه

 ا كنا ]هك E عع هتافات هللا يقبع ضن ملا رجم

 :لوقي ينعي - هللا لوسر تعمس :لاق [ ديعس

 اصع مكدحأ ذأ اذإف ؛ اًداج الو ًابعال هبحاص عام مكدحأ لخأي ال»
 .«هيلإ اهدريلف .هبحاص

 ب۔٣۳ «نتفلا ل١ :ت . حازملا ىلع ءيشلا ذخأي نم ب 6 «بدألا ك ٠٤:د ]

 .[ًاملسم عّوري نأ ملسمل لحي ال ءاجام

 +٭ حرشلا

 هب ْعََتنُي ام لك :عاتملا : (اًداج الو ًابعال هبحاص َعاتم مكدحأ انخأي ال

 مجعملا» .لاملاو ةادألاو ةعلسلاو «تيبلا ثاثأو ماعطلاك «هئانتقا يف ٍبُْغريو

 . (طيسولا

YAY 



 .«نذخأي ال : ( )4١89 (دواد يبأ ننس حيحص ١ يف امك ةياور يفو

 يقشمدلا ن نمحرلا دبع نبا : ا نما حالو ًابعل» : ناميلس لاقو

 . ثيدحلا ةاور دحأ

 ا دج حالا ا ر لا

 ا س و 0 ف ايل ااغ یا و

 عوري نأ ملسمل لحي ال ءاج ام باب» يف «يذمرتلا ننس يف ءاج كلذل

 نم ابعال وأ اداج كبخاص عاتم كذخأ :يأ ؛(نتفلا باتكذ ىف ««ًاملسم

 .نتفلا

 «نوعلا» يف لاق :(هيلإ اهدريلف «هبحاصاصع مكدحأ ذَخا اذإف)

 . الم: ۳۷/۱۳ )

 .ًالّثَم هبحاص اصع مكدحأ َدَحَآ اذإف : ينعي

 ترض امو هللا هكر ىعشيروغلا لاقؤ 55 ةر ةاقرملا» ىف اجو

 دفع دک رک ايل نوک نقلا الا و اا لكلا

 .(ردجأو قحأ ىنعملا اذهب وهف هقوف ناك ام نأ ملعيل ؛اهبحاص

 ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع :( 4١484 ) (دواد يبأ ننس حيحص ١ يفو

 0 نرسل 1 ل حال

 لر: ب يبنلا لاقف «عزقف هدَحأف «هعم لّبح ىلإ مهضعب ب قلطناف «مهنم ّلجر

 العم ور ناول لحب
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 ١۲۲ - ريخلا ىلع لالا باب ۔ 5

 : لاق «يراصنألا دوعسم يبأ نع - 69

 : لاق ينل محاف «يب عدبأ ينإ : لاقف هلت يبنلا ىلإ لجر ءاجد

 .«كلمحي نأ هّلعلف ًانالف تئا نكلو «دجأ الو

 : لاقف هربخأف هلع يبنلا ىتأف هلمحف هاتأف

 .«هلعاف رجأ لثم هلف «ریخ ىلع لد نمد

 ك- 4٠ :د ١1. ح هللا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف ب -۳۸ «ةرامإلا ك- ۳۳ :م]

 ىلع لادلا نأ ءاج ام ب ١4 «ملعلا ك- 584 :ت .ريخلا ىلع لادلا يف ب_ ١١١ «بدألا

 .[ هلعافك ريخلا

 دب حرشلا

 :يأ :عدبأ :( ينلمحاف «يب عدنا نإ :لاقف هَ يبنلا ىلإ لجر ءاج)
 .(ةياهنلا» . يتلحار لالكل يب عطقنا

 .«هب ًاعطقنم يقبو هباكر تبطع يأ» :نالفب عدبأ :« طيحما » يف لاقو

 ینا هلی ااف اان نا هلعلف اف كيلا نكتو نعت آل لاق

 ةراشإلا وأ لعفلا وأ لوقلاب :لد : (ريخ ىلع لد نم :لاقف «هرّبخأف هلم يبنلا

 .( ٤٦۳/١ ) (ةاقرم» . ةباتكلا وأ

 .ةديمحلا لاصخلا عاونأ عيمج لمش :ريخ ىلع

 .ةينلا ةحص طارتشا ىلع مهضعب هّبن : ( هلعاف رجأ لثم هلف)

۲۸۹ 



 هرجأ نم صقني نأ ريغ نم هلعاف رجأ لْثم لادللف» :هريغو (ةاقرملا» يف ءاج

 1 1 . ( ءيش

 وأ لثملا يضعقي ال ثيدحلا نأ ىلإ ؛يوونلاك ءاملعلا ضعب راشأو

 ىلع باوثلا نل فيعضتلا وأ ردقلا يف ءاوس هلثم هّنأ» : ىريف : يبطرقلا اّمأ

aديار اس قولا يعم اطر ند هيو حلا سب دون  
 ( نوحعلا» يف اذك «« لامعألا لصأ يه يتلا ةينلا تص اذإ اصوصخ

 . «رينملا جارسلا» نع القن )٠١/۳۸(.

 «هيلع هتناعإل هلعافك ريخلا ىلع لادلا نإ :( ٤۳۳/۷ ) «ةفختلا» يف ءاج

 . «يوانملا هلاق . هتلالد باوث هلف ًالإو «هباوث لثم هلف ريخلا كلذ لّصح نإف

 رجأ لثم ريخلا ىلع لادلل لْمج نأ همركو هللا نم مظع ثيدحلا يفو

 رخل نم لف كايت عولولا نع رجع نيت رشا بارد دبنو «لغاقلا
 امم دقو ويقلب ا ت لادا نأ ضرعتلاو وبلا ضاع اة واعتلا هو

 يف «يذمرتلا ننس » يفو ( داهجلا باتك ) يف «ملسم حيحص » بيوبت يف

 هيلع ةلالدلاو ريخلا ىلإ ةيادهلا نأ كلذ نم مهفي هّنأكو «(ملعلا باتك )

 هاخأ حصن نم َنِإف كلذبو «ملعلا تانكي یک ىلا كنك نزولا علو
 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هّللاو ؛هرجأ لّثم هلف ؛هيقف وأ ملاع دنع ملعتلل

 ١١ سانلا نع حفصلاو وفعلا باب 7

 : سنأ نع 2. 5
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 . (الر : لاق ؟اهلتقن الأ

 . هب هّللا لوسر تاوهَل يف اهُفرعأ تلز امف : لاق

 ب۔۱۸ «مالسلا ك ۹ :م .نيكرشملا نم ةيدهلا لوبق ب۲۸ «ةبهلا ك- ١ :خا

 .[ 15 ح سلا

 * حرشلا *

O E eنق لال ف راج تندم ويس  

 نمؤت نأ كلذل طرتشيو ««حيحصلا» يف فنصملا كلذل بوب امك نيكرشملا

 .ةنتفلا

 ىف دهاشلا انه :(ال :لاق ؟اهلتقن الأ :ليقف ءاهب ءىجف اهنم لكأف)

 «ثيدحلا اذه نم ظعتنو ربتعن انتيلف .سانلا نع حفصلاو وفعلا وهو ثيدحلا

 نع وفعن الفأ «ةاشلاب مسلا هل تعّضو يتلا ةيدوهيلا نع هي ىبتلا افع دقف

 !ىلوأ باب نم انناوخإ

 ماللا حتفب :تاوّهَل : ( هل هّللا لوسر تاوّهَل يف اهقرعأ تلزامف :لاق)

 : قلجلا لمن ةقرشلا ةمحللا وأ مفلا فقس ىهو (ةاهل عمج

 (حتف» .مسبتلا دنع مفلا نم ودبي ام :ليقو قلحلا ىصقأ يه :ليقو

 .(5؟؟/ه١

 نم ضرملا هيرتعي ناك هلع هنأ سنأ دارمو) :( ١7/١١ (نوعلا) ىف لاق

 أ اهنول ريخ «تاوهللا نق كلذ فرعي ناك هنأ لمحو نايا ةلكألا كلت

 . « ينالطسقلا هلاق «ريفحت وأ اهيف ءوتنب

 :ةشئاع ف ا 3 ٤٤۲۸ ) (فنصملا حيحص)» يفو
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 هلأ دجأ لازأ ام :ةشئاع اي :هيف تام يذلا هضرم يف لوقي هلت يبنلا ناك
 مرسلا كلا را عاطقلا تو ناوأ اذهف ربيخب تلكأ يذلا ماعطلا

 رظناو .هبحاص تام عطقنا اذإ «بلقلاب لصتم رهّظلاب نطبتسم قرع :رهبألا

 .هّلصو نم هيف رگذو ( ١17١/7/89 (حتفلا»

 نع لاسي نأ نود ؛هماعط لکا لحي نم ماعط لکا ىلع ةلالد ثيدحلا يفو
 E E Ba صح ةمااسلا امورك وكمل «هلصأ

 نّيبتي ىتح ةمالسلا ىلع لومحم وهو «نيملسملا قوس يف عيب ام مكح
 V۱) ) («ةدمعر» .اهفالخ

a دا 
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 ريبزلا نب هّللادبع تعمس : لاق ناسيك نب بْهَو نع 7 1۳

 : لاق [ ۱۹۹ :فارعألا]

 مهنم اهّنذخآل !هَّللاو ءساّنلا قالخأ نم لإ ذخؤت نأ اهب رمأ ام !هللاو»
 .(مهتبحص ام

 0 4 َنيِلِهاَجْلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا دخل به ءريسفتلا ك- ٥ :خ]

 .[ فارعألا ةروس

 * حرشلا دب

 نوقع نسكب قلعت هللا ددعامَل)» 000 ٤

 نم وفعلا ذخأي ناب هڪ 2 هلوسر رم «مهيعس لالضو مهيأر هيفستو ىددع
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 . ًالهّس :يأ ؛ًاوفع ىقح تذخأ : لاقي «مهقالخأ

 ىف تبت امك چ هللا لوسر هب رماه ناك يذلا سبلان عون اذهو

 .«اورقنُت الو اورشبو اورسعت الو اورسي » :لوقي ناك هنأ (حيحصلا »

 ضعب ىف اذك ءىش لك ىف لهاستلا وفعلاو «دهجلا دض انه وفعلاب دارملاو

 . (ريسافتلا

 مهراذعأ لوبقك سانلا قالخأ نم وفعلا ذخ » :«نايبلا عماج » يفو

 صقتست الو ساتلا قالخأ نم روسيملا لّبفا ىنعملا : «نزاخلا ريسفت » ىفو

 .ءاضغبلاو ةوادعلا هنم دّلوتتف ؛كيلع اوصعتسيف مهيلع

 . « ءايشألا نع ثحبلا كرتو مهنم راذتعالا لوبق لثم كلذو

 قيرط نم ريرج نبا ىور ۰۳۰٥/۸ ۳۰١ (:٠ ) (حتفلا) يف ظفاحلا لاق

 اهّتَحَّسن :دازو يدسلا لاق كلذبو ؛ةاكزلا ضْرُف لبق كلذ ناكو ءلّضف ام : يأ

 .(ةديبع وبأو ءاطعو كاحضلا لاق هوحنبو «ةاكزلا ةيآ

 ةعاط نم فرع ام لكل عماج مسا وه : فورعملا :( 4# فرعلاب رمأو ©

 نم هنع ىهنو عرشلا هيلإ بدن ام َلُكو ؛سانلا ىلإ اسحإلاو هيلإ بّرقتلاو هللا

 اذإ ساتلا نيب فورعم رمأ : يأ : ةبلاغلا كانا سارعو فاجعل او تانّسَحملا

 نم مهريغو لهألا عم ةبحصلا نسحو ةفّصنلا فورعملاو . هنوركني ال هوأر

 رظناو «ةرم نم رثكأ مدقتو ؛(ةياهنلا) .هعيمج كلذ دض : ركن لاو . سانلا
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 . ( ةقدص فورعم لك نإ باب )

 . سفنلل راصتنالا

 اب هيفسلا ةلباقم نع سفنلا هيزنتو ملحلاو ربصلا نيلهاجلا نع ضارعإلا يفو

 باهت نع الفت عم»2/1 لف 10 ورا ظقتستو ئيدلا يفي

 . يركسعلا لاله ىبأل «نيتعانصلا

 ربكألا زنكلا بحاص هلقنو ( ١١/۲ ) «نآرقلا ماكحأل عماجلا» يف ءاجو

 كدنع عمتجي لجر كنإ :ءاطعل تلق :رمع نب ةحلط لاق» : ۳٤۸(: ص )

 ؛ظيلغلا لوقلا ضعب مهل لوقأف ةدح يف لجر انأو «ةفلتخم ءاوهأ ووذ سان

 .[87 :ةرقبلا ] # انسح ساتلل اولوقو ] :ىلاعت هللا لوقي !لعفت ال :لاقف

 . (اهريغ ىف فيكف ىراصنلاو دوهيلا ةيآلا هذه ىف لخدف

 :اودشنأو» :( 704 ص) هيفو

 يذشلا رطعلا كئانث كسم حوفيل ًاقّلختم نك قالخألا مراكمب

 .(يذلا اذإف يتلاب كودع عفداو ةقادص تقدص نإ «كقيدص عفناو

 اهّتذخآل !هّللاو ءسائلا قالخأ نم الإ ذَخْوُت نأ اهب َرَّمأ ام !هّللاو :لاق)

 هّللادبع نع :( ٠٦٤٤ ) «حيحصلا» يف فتصملا ةياور يف : ( مهتبحص ام مهنم

 ا و يالا دغا نم لا اا هلع هي هللا ماو لاق ريا نع

 . لاق

 لإ هللا لّرنأ ام :لاق «فرُعلاب رّمأو وفعلا ذُح» :ًاضيأ فتصملل ظفل يفو

 .(سانلا قالخأ يف
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 «هتفالخ نمّز مسقلا اذه مّسقأ  هنع هللا يضر -ريبزلا نب هّللا دبع ّلعلو

 نميلاو زاجحلا ىلع مّكَحو «نيتسو عبرأ ةنس ديزي توم دنع ةفالخلاب عيوب دقف

 . (7514/7) «ءالبنلا مالعأ رّيس» رظناو . ماشلا ضعبو ناسارخو قارعلاو رصمو

 ىف فتصلا هاور ام ؛ةميظعلا ةيآلا هذهب لمعلا ىف ةعيضملا فقاوملا نمو

 نب ةتييع مد و : لاق امهتع هللا ىضرد سابع نيا نع( 43473 حیض

 نيذلا رفثلا نم ناكو سيق نب حلا هيخأ نبا ىلع لّزنف «ةفيذح نب نصح

 وأ اوناك ًالوُهُك هترواشُمو رمع سلاجم باحصأ ِاَرُقلا ناكو  رمع مهيندي

 يل نذاتساف ريمألا اذه دنع هجو كل يخأ نبا اي :هيخأ نبال ٌةَنييِع لاقف

 هيلع كل داس اس لاق يولع

 : لاق «هيلع لخَد اًّملف ءرّمع هل نذاف ةنييعل رخل نذاتساف : سابع نبا لاق

 . لدعلاب اننيب مكحت الو لزج لا انيطعت ام هّللاوف باطخلا نبا اي ئه

 ىلاعت هللا نإ !نينمؤملا ٌريمأ اي :ٌرُخا هل لاقف هب مه ىتح رمع بضَعُف

 4« نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذُح ط4 هّيبنل لاق

 .نيلهاجلا نم اذه ّنِإو ؛[59١ :فارعألا]

 مادقتو ؛ههّللا بابك دنع ًافافو ناكو هيلع اهالت َنيح ٌرَمْع اهرَواجام هّللاو

 يبأآل (نيتعانصلا باتك» نع ًالقن ( 2594/١١ (لضفل ةلا) ىف ءاج .

 ىرت تنأو ١ : ( زاجيإلا ركذ يف سماخلا بابلا ) ( ٠۳۲ ص ) يركسعلا لاله

 رمألا يفو «نيعناملا ءاطعإو نيملاظلا نع حفصلاو نيعطاقلا ةّلص وفعلا يف نأ
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 فرطلا ضغو «بذكلا نم ناسللا نوصو «محرلا ةّلصو ؛هّللا ىوقت فورعملاب

 سبالي وهو ؛فورعملاب رمأي نأ زوجي هنأل «حيبق لك نم ؤربتلاو «تامرحلا نع
 ا ا

 : هلع هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع 2-7 61

 الو.” . / (تارم ثالث) اورّسيو اومّلع] اورّسيو اومّلع»
 .«[نيترم] تكسيلف مكدحأ بضع اذإو ءاورسعت

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 +« حرشلا ٭

 سالا اومّلع :يأ :اومّلع : (اورّسعت الو ءاورّسيو اومّلع ءاورسيو اومّلع )
 .مهنيد رمأ نم مهمزاي ام

 .«ضيف» .ميلعتلا يف قفرلا ليبس مهب اوكلسا :اورسعت الو اورّسيو

 رظناو ««اورّقنت الو اورّشبو ) :(ركفلا راد )٠۹١۸۹/ مقرب ( دنسملا) يف

 .( ١؟ا/ه١) (ةحيحصلا»

 (؟85 ۰۳۳۰/۱ «لضفلا» يف ءاج :(تكسيلف مكدحأ بضع اذإو )

 اهعوقو لبق تايذؤملا عفدل قرعلا وأ بلقلا مد ناروف :بضغلا) : فذحب

 ناسنإلا هب جرخي «ناطيشلا تاغزن نم نوكي ةرات وهو ءاهعوقو دعب ماقتنالاو

 ريغو «ضغبلاو دقحلا يونيو مومذملا لعفيو «لطابلاب ملكتيو ؛هلاح لادتعا نع
 .رفكلا ةجرد غلب امبرو «قلخلا ءوس راثآ نم اهلك هذهو «حئابقلا نم كلذ
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 هيلع وهف زم ان ءهغسو ىف ةعثأل سبل بضغلا ناي نانضعلا راد امو

 عم «هملع ةّلقو «هّللا نع هتلفغو «هراقو مدع نم اذهف ؛هبضغي ام هل ادب اذإ

 ناسسلاو ةلفسلا" نأ نعت سنت ردود تانك وسلا تاكا يبكي

 امهالك  اهكرتو اهرايتخا- ةلفغلا بابسأ نكل «هتلفغو هرايتخا نم انوكي مل

 .بضغلا نع فكلاو ظيغلا مظك فّلكي مل كلذ الولو «هتردقو هرايتخا يف

 كلت بتتجي نأ هيلع ناك ؛هرايتخاو هتردُق يف بابسألا بانتجا ناك امل

 : انهن ةيرقي امل ضرعتي ال لب اهم طابو انهزاغحي الو بابشألا

 هلمحيف «هديري ام فالخ ٌرمأ عفو اذإ ربكلا وه بضغلا هنم أشني ام رثكأو

 بهذت ؛هيلع هتردقو ىلاعت هبر هللا ةمظع ركذتي يذلاف «بضغلا ىلع ربكلا

 .(بضغلا رش نم ملسيو سفنلا ةّرزع هنم

 هريثت حراوجلا ةكرحو «بضغلا نكسي توكسلا نأ هللا كمحري  ملعاو

 هرمأ ؛مّلكت اذإف بضغلا دنع رضحي ناطيشلاو  ملعلا لهأ ضعب ركذ امك -

 .ارفانت بولقلا دادزتف «رثكأ وأ

 حيحص)» يف امك بضغلا دنع ةذاعتسالا ىلإ هلع ىبنلا انهُجو دقو

 نب ناميلس ثيدح نم )51١1١( (ملسم حيحص )و )5١١5( (فتصملا

 امهدحأو «سولج هدنع نحنو هلل يِبّنلا دنع نالجر بتسا» :لاق درص

 هجو ٌرمحلا نق انظم هبا تسب

 :لاق ول ءدجي ام هنع ٍبَهذَل اهلاق ول ةملك ملعأل ينإ : هع َيِبَنلا لاقف

 .«ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ٌدوعأ
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 دغ بعدو مل ناف فاق ناك نإ ولجا ىلإ نالا كلا ةر
 «سلجيلف مئاق وهو مكدحأ ّبضغ اذإ) : ثيدحلا يف امك ؛عجطضا بضغلا

 هححصو «دواد وبا هنعو دمحأ هاور .«عجطضيلف ًالإو بضغلا هنع بهذ نإف

 ۰۱ ) «دواد يبأ ننس حيحص » رظناو )51١١14(« «ةاكشملا» يف انخيش 3ك

 ١7 4  سانلا ىلإ طاسبنالا باب ۸

 نورم نيدللا دبع تقل لاق اكسل قيام قع 1/48

 : لاقف : لاق ءةاروتلا يف ت هللا لوسر ةفص نع ينربخأ : تلقف «صاعلا

 اهيأ ای : نآرقلا يف هتفص ضعبب ةاروتلا يف فوصوٌأ هن !هّللاو ءلجأ»

 ازرسحو [ ٠ : بازحألا]  أريذتو ًارّشَبمَو ًادهاش كاتلسرأ انإ يبل

 الو «ظيلغ الو ظفب سيل «لكوتملا كتيّمس «يلوسرو يدبع تنأ
 .رفغيو وفعي نكلو ءةئيسلا ةئيسلاب عفدي الو «قاوسألا يف باخص

 هلإ ال : اولوقي نأب ءءاجوعلا ةّللا هب ميقي ىتح ؛ ىلاعت هللا هضبقي نلو

 .«افلغ ابولقو ءاّمص ًاناذآو ءايمع ًائيعأ اهب اوحتفيو «هّللا آلإ

 ًارشَبمَو ادهاش كاتلسرأ الإ ب١ «حتفلا ةروس- 48 ءريسفعلا ك 50 :خ]

 .[4 اريذنو

 * حرشلا

 تا و ماعلا ب ورفع لا بع ت لاقت اثنتي اظل وع

 بتك يف رظنلا رغب ناك هنآل : ( ةاروتلا يف ذ هع هللا لوسر ةفص نع ينربخأ

5538 



 «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلا راشأ امك كلذب ينتعيو «باتكلا لهأ

 .(7١241/؟)

 يف هتفص ضعبب ةاروتلا يف فوصول نإ !هّللاو ءلجأ :لاقف :لاق)

 .(معن ١ لثم باوج فرح : لجأ : ( نآرقلا

 : (ريثك نبا ريسفت» يف لاق :(4 ادهاش كاَْلَسرُأ اإ يتلا اهيأ اي 8 )

 ةمايقلا موي مهلامعأب ساتلا ىلعو «هريغ هلإ ال هنأو «ةينادحولاب هّلل : يأ»

 ده ى الوم لغ كب انفو

 «مهئايبنأ غيلبتب مألا رئاس ىلعو «مهيلإ غيلبتلاب هتمأ ىلع» : يبطرقلا لاق

 .« كلذ وحنو

 نيرفاكلل ًاريذنو «باوغلا ليزجب نينمؤملل ًاريشب :(4اريذنو ارشبمو#)
 .(ريثك نبا» . باقعلا ليبو نم

 . مهل ةيامحو اظافح : يأ ؛ًازرح : (نيّيَمألل ًازرحو )

  E«حتفلا» يف ظفاحلا )  ) ۳٣۳١/٤يأ :نييّمألل ازرح» :- فذحب- :

 «نيصحلا عضوملا : زرحلا لصأو « ًاظافح .

 : ةنسلاو باتكلا يف نييمألا ةملك تدرو :نييُمألل

 وُلتي مهنم ًالوُسر نيَيَمألا يف ثعب يذلا وه : ىلاعت هلوق يف امك

 يفل لبق نم اوناك نإو ةمكحلاو باتكلا مهمّلعيو مهي زيو هتايآ مهيَلع
 .[؟ :ةعمجلا] 4 نيبم لالّض

 حيحص)» يف امك ««بسحن الو بتكن ال ةيّمأ ةّمأ اًنإ : هلم هلوقكو

 )١:40(. (ملسم حيحص »و (۱۹۱۳) (فئصملا
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 ةدالو لصأ ىلع مهنأ دارأ» : ثيدحلا اذه ريسفت يف «ةياهنلا» يف لاق

 . ىلوألا مهتلبج ىلع مهف «باسحلاو ةباتكلا اومّلعتي مل مهّمأ

 .(بتكي ال يذلا ىمألا :ليقو

 وأ ةزيزع مهيف تناك ةباتكلا نأل ؛نويمألا :برعلل ليق» :هيف ءاجو

 .(ةعدع

 (دبع) ةملك يفف «ةلاسرلاو ةيدوبعلا نيب عمج :( يلوسرو يدبع تنأ)

 هتلاسر ركني نم ىلع در ( لوسر ) ةملك يفو هلع يبنلا يف ولغي نم ىلع در

 .ءاملعلا ضعب رَكَّذ امك  مالسلاو ةالصلا هيلع - هتوبنو

 قمتم اذإ مالا لكوت :؛لانقيو (ةناهنلا» ىف لاق :(لكوتلا كتيمستو

 لّكوو «هيلع هيف تدمتعاو هيلإ هتاج ل : يأ :نالف ىلإ يرمأ تْلَكوو «هب مايقلا

 .«هسفن رمأب مايقلا نع ًازجع وأ «هتيافكب ةقث هرمأ هافكتسا اذإ ًانالف نالف

 هتعانقل هَّللا ىلع :يأ :لّكوتملا كتيّمس» :( ٥۸1/۸ ) (حتفلا» يف ءاجو

 ركب ناك اق لع لاو ريشللاب

 :ةيآلا هذه هيلع تلد ام داقتعا : لك و تلاب دارملاو» :( ٠٠٠/١١ ) هيف ءاجو

 .هب دارملا سيلو ء[٦ :دوه] 4 اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم امو
 ام دض ىلإ رجي دق كلذ نأل ؛نيقولخلا نم ىتأي ام ىلع دامتعالاو ببستلا كرت

 . لكوتلا نم هاري

 لمعأ ال :لاقو دجسملا يف وأ هتيب يف سلج لجر نع دمحأ لعس دقو

 : هللع بلا لاق نقف «يلغلا لج لجر اذهل + لاقنا قرر یاب كح اعيش

 ىف فّئصملا هقّلعو هريغو دمحأ هجرخأ] .« ىحمر ّلظ تحت ىقزر لعج هللا نإ



 )١779([. (ءاورإلا» يف انخيش هجرخو هب موزجم ريغ ( هحيحص»

 ردغت ,ريطلا قزري امك مكقّزرل هلكوت قح هللا ىلع متلّكوت ول» : لاقو
 انخيش هححصو امهريغو نابح ع نباو يذمرتلا هجرخأ] . «ًاناطب حورتو ًاصامخ

 . [(77) «رقفلا ةلكشم ثيداحأ جيرخت » يف

 نورجشي ةباحصلا ناكو :لاق «قزرلا بلط يف حورتو ودغت اهنأ ركذف

 مهب ةودقلاو «مهليخن يف نولمعيو

 هّللا نم ةمحر امبُف] :ىلاعت هلوقل قفاوم وه : (ظيلغ الو ًاظفب سيل)
 كار لآ1 4 كلوح نم ًاوُضَقنال ِبْلَقْلا ظيلغ اظف تنك ولو مهل تسل
 .(087//) «حتفلا» يف ظفاحلا هلاق ء[ 8

 . «لامتحالا ليلق قلُخلا ءىّيس ًايفاج ينعي : ًأظف» : يوغبلا لاق

 قطنملاو لعفلاو عبّطلاو قلا يف ةّقرلا دض : ظاغلا» :«تاسللا» يف لاق

 . (كلذ وحنو «شيعلاو

 . يساق الو : ظيلغ الو» :( ۳٤۷/۷ ) «يراسلا داشرإ» يف ينالطسقلا لاقو

 هعْبط ىلع لومحم يفنلا ذإ 4 مهيلع ظلغاو إل : هلوق يفاني الو : بلقلا

 .ةجلاعملا ىلع لومحم رمألاو «هيلع لبج يذلا
 تسلا لاقل لوألا نلغ ىرج ولة[ :ةيبعغلا ىلإ باطلا نم تافعلا هيو

a۰  
 بارطضاو ةجضلا : بَّخسلاو بّحصلا :( قاوسألا يف باص الو)

 .( ةياهنلا» . ماصخلل تاوصألا

 .رهشأ داصلاب ىهو ا وا تدرو دقو
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 نسحأ يه يتلاب عفدي لب :(رفغيو وفعي نكلو ةئيسلا ةكيسلاب عفدي الو)
 اّمب مّلعأ نحن ةَميَّسلا نسحأ يه يتلاب عفدا] :ىلاعت هلوقك ةئيسلا
 .[ 9" :نونمؤملا] ¶ نوفصي

 . باقعلا كرتو بنذلا نع زواجتلا :وفعلاو

 الإ هلإ ال :اولوقي نأب «ءاجوعلا هللا هب ميقي ىتح «ىلاعت هللا هّضبقي نلو)

 داشرإ» < ديحرتلا تبغيو كرشلا ىفتيف يأ .رفككلا هلم :ءاج وعلا ةللا للا

 .«يراسلا

 ةلم :يأ» :- «ةياهنلا») نم ةدايزب-( ۳١١/٤ ) (حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 اهّقمّصوو ءاهتماقتسا نع برعلا اهترّيغ يتلا هلي ميهاربا ةّلم يهو «برعلا

 نم اهلهأ جرخي نأ اهتماقإب دارملاو . مانصألا ةدابع نم اهيف لخد امل جّوعلاب

 . (ناميإلا ىلإ رفكلا

 لغ وه نيبلاو ىلا نع لا ماس اناذآو ابدع اعا ا روو

 .(585/48) (حتف» .هتقيقح

 .هل رصب ال نمك «هل ةريصب ال نمو «مهل رئاصب ال :يأ » :يوغبلا لاق

 ی ل نيناكما روب ل اذإو فوري ال دن فا انو

 رظناو ءهلوبقو قحلا عامس نع ةاطغم ٌةاَشْغُم :يأ :(ًافْلُع ًابولقو)

 .(ةياهنلا »

 نم طحي ال قوسلا مظعألا مامإلا لوخد نأ م واف «ظفاشلا لأم

 . « لوخدلا لصأ نع ال ؛اهيف بخسلا مذ ىف درو اّمإ ىفنلا نأل «هتبترم

۳.۲ 



 هّللا ينعفن ًامالك هل لوا عما لاق ةيواعم نع 2-7 5

 :- لوقي هو هللا لرو تعينت لاق وأ لوقي هتعمس ؛هب

 .(مهتدسفأ سائلا يف ةبيرلا تعبتا اذإ كنإ»

 . [سسجتلا نع يهنلا يف ب_ ”9 «بدألا ك 4١ :د]

 +٭ حرشلا ي

 :لاق وأ- لوقي هّمعمس ؛هب هللا ينّعفن ًامالك هلی ا

 «هتفالخ مايأ يف : يأ : هب هللا ينعفن ًامالك : )- لوقي هي هللا لوشو یس

 )١758/9(. (لذبلا» رظنا :ةملكلاب لمع ثيح

 «ةمهتلا عم كشلا :انه ٌةبيرلا :(مهّتادلسفأ سانلا يف ةبيرلا تحبتا اذإ كن

 ىلإ كلذ مهاذأ ؛مهيف نظلا ءوسب مهترهاجو سائلا تمهتا اذإ كنأ » : ىنعملاو

 . (ةياهنلا) رظناو «(اودسَمُف مهب نظام باكترا

 نأ تدك وأ مهتدسفأ ساتلا تاروع تعبتا نإ كنإ» : ةياور يفو

 .( 1088) (دواد يبأ ننس حيحص ) نع ؛(مهدسفت

 نع ؛(مهدسفأ سانلا يف ةبيرلا ىغتبا اذإ ريمألا نإ :رخآ ظفل يفو

 .( 1085 ًاضيأ «دواد يبأ ننس حیحص

 : عقال نا O فاحش نا نإ هراإ كوشن راس تاون نم

 ف عع

 «فنصملا هل بوب يذلا ساتلا ىلإ طاسبنالا وه سانلا يف ةبيرلا عابتا مدعو

 . ملعأ هّللاو

 ا يترو تازوعلا عشار يوكل وك ا "قياسا ور

 ناكر



 نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ # :ىلاعت هللا لاق دقو «مهنع وفعلاو

 نع مهدصيو سائلا نتفي امع داعتبالا هيفو «1 ٩ : فارعألا] 4 نيلهاجلا

 . ملعأ ىلاعت هَّللاو «نيدلا

 ىتأ :لاق «بهو نب ديز نع» :( 104٠0١ (دواد يبأ ننس حيحص ١ يفو

 E نالد دعا يقف رسم قا

 ذخأن ءيش انل ٌرهظي نإ نكلو «سسجتلا نع انيهن دق اَنِإ : هّللادبع لاقف

 .(هب

 ٠۲١ د مّسبتلا باب ۔ 1۰۹

 ذنم هلت هللا لوسر ينآر ام :لاق ريرج نع 2-047

 ب ١9 «ةباحصلا لئاضف ك 44 :م .كحّضلاو مّسبتلا ب 58 «بدألا ك- 78 :خ]

 ٠١١[. 2174 حهنع هللا يضر-هَّللادبع نب ريرج لئاضف نم

 ٭ حرشلا ش

 لاف تلا عوج ل مليا حلا دعم قع دال لوسي قتارااسو

 رهظت ىتح هجولا طاسبنا كحّنضلاو «كحّضلا ءىدابم مّسيعلا :ةغللا لهآ

 وهف دعب نم عمسي ثيحب ناكو توصب ناك نإف «رورسلا نم نانسآلا

 حف (يسبقلا وهف تونم الب ناك تإ ءكحنضلا ويف الو ةينقمقلا

 .(ه ٠١١/04

 :(114108) (ملسم حيحص »و ((7089) (فّنصملا حيحص » يف هظْفلو

 .(« يهجو يف مسبت الإ ينآر الو «تملسأ ذدم هيَ يبنلا يسبح ام »

r.٤ 



 ««كحض الإ ينآر الو تحلسا اللا لوسر ينبجح ام» :ةياور يفو

 .(؟11078) ملسم و «(( ۳۸۲۲ ) فئصملا هجرخأ

 ناكو «(۳۸۷) (فنصملا حيحص) رظناو «مّلسأ نم رخآ نم ريرج ناكو

 .(۲۷۲) (ملسم حيحص ١ يف امك ةدئاملا لوزن دعب كلذ

 يذمرتلا هجرخأ ««ةقدص كل كيخأ و كيسي :ثيدحلا يفو

 .( هال١) (ةحيحصلا» يف وهو «هريغو

 هلازنإو «ساّلا ىلإ هطاسبناو «هعضاوتو هلي يبنلا قلُخ نسخ ثيدحلا يفو
 . ملعأ هّللاو «هنع هللا يضر ريرج لّضف هيفو ؛مهلزانم ساتلا

 : هلع هللا لوسر لاقو 0 64

 (كَّلَم ةحسم ههجو ىلع «نمي يذ ريخ نم لجر بابلا اذه نم لخدي»

 | .ريرج لخدف
 59 «ةباحصلا لئاضف ك ٤ :م .كحضلاو مسبقلا ب_ 58 «بدآلا ك-۷۸ :خ ]

 اذه اجرخي مل نيخيشلا ّنأل ءاطخ وهو «لصألا يف جيرختلا اذه عقو انه :انخيش لاق

 . هلع هلوق نم وه يذلا ثيدحلا

 *# حرشلا ب

 ةحسمو ءْكَلَم ةحسم ههجو ىلع :لاقيد» : «ةياهنلا») ىف ءاج :(ريرج لخدف

 .«حدملا يف الإ كلذ لاقي الو «هنم رهاظ رثا :يأ :لامج

 س
1 .6 



 نوفصي ادبأ مهنأل اغا ر كلم ةع و

 . «لامجلاب ةكئالملا

 قيرط نم نابح نباو دمحأ ىور) :( ۱۳۲/۷ ) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 يتلح تسبل مث تخنأ ةنيدملا نم توند امَل» : لاق ريرج نع ليبش نب ةريغملا
 :اولاق ؟ هلع هللا لوسر ينركذ له :تلقف «قدحلاب ساتلا ينامرف «تلخدف

 ىلع نمي يذ ريخ نم لجر مكيلع لخدي : لاقف ركذ نسحأب كركذ «معن
 .((كلم ةحسم ههجو

 . يلإ رظنلا نودشي اوذخأ :يأ : قدحلاب سانلا ينامر ىنعمو

 : تلاق هلع يبنلا جوز «ةشئاع نع _ ۹

 ناك اًغِإو «هتاوهَل هنم ىرأ ىتح طق اکحاض هیت هللا لوسر تیأر ام»

 . هلو مسبتي

 اذإ : قيرط يفور ههجو يف فرُع احبر وأًاميغ ىأر اذ ناكو : تلاق

 ءامسلا ترطم اذإف «ههجو ريغتو ربدأو لبقأو «جرخو لخد ةليخم ىأر
 .(90 1 هنع يَرس

 نوكي نأ ءاجر ءاوحرُف ,ميغلا اوأر اذإ ساتلا نإ ! هللا لوسر اي :تلاقف

 لاقل NE رطل

 ىأر دقو ؛ حيرلاب موق بدع ؟باذع هيف نوكي نأ ين ىّنَمْؤي ام ! ةشئاع ايد

 ۲١[. :فاقحألا] 4 انرطُمَم ضراع اذه » :اولاقف باذعلا موق

٣۳۰٦ 



 املف » : لجو زع هللا لاق امك هّلعل يردأ امو :ىرخألا قيرطلا نمو)

 .[؟4 :فاقحألا] ةيآلا 4 مهتيدوأ لبقتسم اضراع هوأر

 لبقتسُم ًاضراع هوأر اًملف إل ب ؟ .فاقحألا ةروس 41 :ريسفتلا ك- 50 :خ]

 ١١[. ح «ميغلاو حيرلا ةيؤر دنع ذوعتلا ب © «ءاقستسالا ك- ٩ :م .  مهعيدوأ

 هي حرشلا د

 ا o هلال 3 و 1

 ۲٤۳/۱۸۲(. ) ىف مدقت

 .«مفلا ىضقأ فقس ىف تامحللا ئهأ :( ةياهنلا » ىفو

 ا

 ف فرغ يا هجو ىف افرع ار وأ امسغ ئار اذإ ناكو« تناك

 بلقلا نزح اذإ نكلو «ىرُت ال ىتلا بولقلا لاعفأ نم ىهو «ةيهاركلا ههجو

 ن فت دع یک ف امر ا

 فالتخا دنع هيلا ءاجتلالاو «هّلل ةبقارملاب دادعتسالا هيف» : يوونلا لاقو

 نابض اوقات نأ هلع هفوخ ناكو ( هبسسب تاك ا «لاوحألا

 . ( ةاصعلا

 ناك :تلاق اهنأ يبنلا جوز ةشئاع نع) :( 8599 (ملسم حيحص » ىفو

 رص جن ني و اه بك كلأسأ ينإ مهلا : لاق حيرلا تفّصع اذإ ُهلِكَع يبنلا

 مي تلسرا اهرشوب هينا ةوعامأ هن نسب قاب وفا وق كلسون

 . (ربدأو لّبقأو لخدو جرخو و نيك اعلا ا اذإو :تلاق

 ا



 :(ههجو ريغتو ربدأو لّبقأو « جرخو لحد ةليخم ىأر اذإ : قيرط يفو )
 .( ةياهنلا ) رظناو ءرطملاب ةقيلخلا ةباحسلا : ةليخلا

 ر هع شك اتا ر 0 یر ایا ر 65

O E N E AN gS 

 0 رطملا

 نال نال فلاح سلا رولا

 هيف :( حيرلاب موق بدع ؟باذع هيف نوكي نأ ينمؤي ام !ةشئاع اي :لاقف)

 لاق ىتح ءاجرلا يف ولغي نمل ٌةربع اذهو ؛هناحبس هبر نم هتف يبتلا فوخ

 .«!ةرضخو ةنج ىلإ اهلوحأف راثلا هَّللا ينلخدأ ول تددو» : مهلئاق

 قيرطلا نمو «( انرطمم ضراع اذه : اولاقف باذعلا موق ىأر دقو )9

ANE KEEلبقتسم ًاضراع هوأر اًملف © : ضو  

 . « طيحما ) . قفألا يف ضرتعملا باحسلا : ضراعلا :(  مهتيدوأ

 ضراع هنأ اودقتعا ؛مهلبقتسم باذعلا اوأر اّمَل : يأ .انل رطمي :انرطممو

 هللا لاق ءرطلا ىلإ نيجاتحم نيلحّسُم اوناك دقو «هب اورَشبتساو اوحرفف رطم

 vt] : فاقحألا] 4 ميلأ باذع اهيف حير هب متلجعتسا ام وه لب : ىلاعت

 نبا » . نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امب انتأف معلق يذلا باذعلا وه : يأ

 .(ريثك

 هللا e همم نسور تكلا ER E ده نارك انهن

 نسحُتو «ةّنجلا لهأ نم انلعجي نأ هيلإ عرضتنو «هناحبس هللا ىلإ لهتبنو ءاهنم
 :كولشلاو لمعلا



 امو راّثلا نم هّللابريجتسنو «لمع وأ لوق نم اهيلإ برق امو ةتجلا هللا لاك

 . لمع وأ لوق نم اهيلإ برق

 ٠ ۔ كحضلا باب ٠۲٦

 : هلع يبل لاق : لاق ةريره يبأ نع ۲/۰

 كحضلا ةرشك نف .كحضلا ٠٠١( / اورشكت ال :ةياور يفو) لقأ»
 ا تلقا كف

 ۲٤ دهرلا ك ۳۷ :هج .سانلا دبعأ وهف مراحلا ىقتا نم ب- 7 « دهزلا ك 84 :ت]

 .[ 45117 ح ؛ىوقتلاو عرولا ب-

 * حرشلا د

 : (ّبلقلا تيت كحضلا ةرثك نإف ءكحضلا اور : ةياور يفو-لقأ )
 الو «ةعفانب هسفن عفني ال يذلا تيملا ةلزنمب «تاملظلا يف ارومغم هريصُت : يأ

 )٥۹۱/٩(. (ةفحت» .ملكلا عماوج نم اذو ءاهوركم اهنع عفدي

 وأ نره اينانيسا بتانتجلاو 4 تلقلا نيت اع ثخبلا ةّيمها ةف: تلف

 . هضرم

 رو يلق لدم امك ةا يعل هز ىلع لاف كسلا هلق نا هوقو
 .هاوقتو

 نم طهر ىلع هلت يبنلا جرسخ :لاق ةريره يبأ نع- "4/4

 :لاقف «نوثّدحتيو نوكحضي ,هباحصأ

۳.۹ 



 : متيكبلو اليلق متكحضل «ملعأ ام نوملعت ول !هديب يسفن يذلاو»

 ۰ . (ًاريثك

 مل!دّمحم اي :هيلإ لجو زع هللا ىحوأو «موقلا ىكبأو فرصنا مث

 .«اوبراقو ءاوددسو ءاورشبأ»

 . مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست ال ب۲ ءريسفتلا ك ٠١ يف هضعب خ جرخأ] 0

 .[4 مكؤست
 ٭ حرشلا

 : طهرلا : (نوثّدحتيو نوكحضي «هباحصأ نم طهر ىلع هلت ّيِبَنلا جّرخ )
 . «حاحصلا راتخم » .ةأرما مهيف نوكي ال لاجرلا نم ةرشعلا نود ام

 «هتيمهأو هيلع مّسقمْلا ديكأتل مسقلا هيف :(!هديب يسفن يذلاو :لاقف)

 نأو «هفحضو هتيدوبعب رارقإلاو ؛هناحبس هّبر هميظعت مسقلا اذه نّمضتيو
 .ءاشي ام اهب لعفي لجو رع هللا ديب هسفن

 اذإ فيكف ءمسقي نأ نود قودصملا قداصلا- مالسلاو ةالصلا هيلع-وهو

 اقا

 موي ةشقانملا ةّدشو ؛ةاصعلل هللا باقع نم :يأ :(ملعأ ام نوملعت ول)

 . (۱۹۷/۹) (ةاقرم» . تاينلا ثبخو رئارسلا فشكو «ةاتعلل باسحلا

 اليلق اوُكَحْضَْلَف » : ىلاعت هلوقك: (ًاريثك مُئيكبلو ًاليلق مٌّتكحضل )
 .[۸۲ :ةبوتلا] 4 أريغك اوكبيلو

 ءوس نم ًافوخو «ءاجرلا ىلع فوخلل ًاحيجرت هللا ةيشخ نم : متيكبل
 .(ةاقرم» .ةمتاخلا

۳1. 



 «نورت الام ىرأ ينإ» : ل هت هللا لوسر لاق : لاق رذ يبأ ثيدح يفو

 عبرأ أ عضوم اهيف ام ؛طعت نأ اهل نحو ءامّسلا تطأ «نوعمست ال ام عمسأو

 .ًادجاس هلل ةتهبج عضاو كّلمو الإ عباصأ

 مولع امو اريك او كانت عكا لاه ويلف ولاةللاو

 دمحأ هجرخأ . «هّللا ىلإ نورأجت تادعصلا ىلإ متجرخلو «شّرُفلا ىلع ءاستلاب

 «يذمرتلا ناس حيحص ) رظناو «نسح ثيدح لاقو يذمرتلاو («هدنسم) يف

(1887). 

 حيحص يف :( هيلإ لجو زع هللا ىحوأو «موقلا ىكبأو فّرصصنا مث )
 ا و حل ا اكرام

 .«نينخ مهل مههوجو هع هللا لوسر باحصأ

 يف يوونلا هلاق «فنألا نم توصلا قاشتناو ةنغ عم ءاكبلا وه :نينخلاو

 .(105) مقر تحت (ضايرلا»

 : نينخلا لصأو «باحتنالا نود ءاكبلا نم برض نيئخلا ١ :« ةياهنلا» يفو

 .(«مفلا نم نينخلاك . فنألا نم توصلا جورخ

 ام ىلع كتظعوم يف كراصتقا نأ :يأ :(؟يدابع طْنَقُت مل !دّمحم اير

 اي رت لعل فحل a نع ينس a دلو

 . طونقلا مهنع فرصي ام مهل كمالك يف ديزت نأ يغبنيف

 نع مهفرصف هبر رمأ لشتماو «مهيلإ- ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص- عجرف
 رددوا ر لالا نع عو «(اورشبأ) :هلوقب طونقلا

 «لضف» .ديدستلل اديكأت «اوبراقو» اا موزل وه ديدستلاو

(TEV) 

۳۹١ 



 هتنجو هللا ةمحر ةّعَّسِب اورشبأ :يأ :(اورشُبأ : لاقف هلت يبثلا عجرف)

 . يوونلل «نيح اصلا ضاير» يف ( ءاجرلا باب ) رظناو «ةريثك ءاجرلا ثيداحأو

 هللا نإ ءدمحم ةّمأ اي اورشبأ» : فرصتب - ( ۳٤۷/۱ ) «لضفلا » يف لاقو

 اًنظ اوطّرفت ال : يأ ءرجآلا نم ريثكلا هيلع يطعُيو لمعلا نم ليلقلا مكل يضر
 . «عاطتسم ريغ ريثكلاو كيش ينغي ال لمعلا نم ليلقلا ناب

 :اوددسو .فرسي الو ولغي الف ءءيشلا يف دصقلا :دادّسلا :(اودّدسو )

 ءهيف لدعلاو رمألا يف دصقلا وهو «ةماقتسالاو دادسلا مكلامعأب اوبلطا : يأ

 .(ةياهنلا» رظناو

 ريصقتلاو اهيف ولغلا اوكرتاو ءاهلك رومألا يف اودصتقا : يأ : (اوبراقو )
 اشي « ةياينلاو

 نإو «طيرفتلاو طارفإلا نيب باوصلا اوبلطا» :يأ-فّرصتب «عمجملا» يفو

 )17410/1١(. «لضفلا» يف يناليجلا هّلقنو .«هنم اوبرقاف هنع متزجع

 . هّللاب مهريكذتو «هوحنو كحضلا نم رثكي نمل ملاعلا ةظعوم ثيدحلا يفو

 دهاشي «ريديفلا» و «زافلتلا» مامأ هتقو يضقي نم اذهب ربتعي تيلو

 بآلطو ءاملعلا حيرجتو دقن يف هتقو يضقي نمم هريغوأ «ةرخاسلا مالفألا

 1 ش !ملعلا

 اهتّيفافشو مهبولق ةّقرو  مهنع هللا يضر  ةباحصلا ةباجتسا ًاضيأ هيفو

 .هناحبس هللا ةيشخ نم مهؤاكبو مهعروو

 ءءاجرلاو فوخلا نيب عمجلا لضفو . ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر َةَعَس هيفو

 . ملعأ هّللاو «لضفألل ملاعلا عوجر بوجو هيفو

T1۲ 



 ءاعيمج لَبقأ ؛لبقأ اذإ باب _ ۱

 ١ ؟1/- ًاعيمج ربدأ ؛ ربدأ اذإو

 هنأ «ةريره يبأ نع «ظراق ةنبا ىلوم ملسم نب ىسوم نع .2- 65

 :لوقيف هل يبنلا نع ثّدح امر

 اذإو ءًاعيمج لَبقأ ؛ لبقأ اذإ «نيحشكلا ضيبأ «نيرفشلا بدهأ هينثدح
 .هارت نلو ,هلثم نيع رت مل ,ًاعيمج ربدأ ؛ ربدأ

 * حرشلا د

 هاو ةنانجالا عش لوط: ىا بدها رشتا بدا هيفادحو

 . «ةياهنلا» .رعّشلا هيلع تبني يذلا نيعلا نقج فرح : حتفي دقو مضب

 . نيرصخلا ضيبأ : يأ : ( نيحشكلا ضيبأ )

 يرق ةكرشلا يدش يا: (اعيمس رثدا ذآ اذإو ءاعيشج لبفا لقا اذإ

 .«ةياهنلا ) . يشملا يف خرتسم ريغ ىاضعألا

 يبنلا فصي بزاع نب ءاربلا ثيدح يف امك :( هارت نلو «هلثم ٌنيعّرت مل)

 فئصملا هجرخأ .«هنم نسحأ طق اعيش را مل ؛ءارمح ةّلُخ يف هّنيأر : هل

 .(۲۳۳۷) ملسم و (؟9١١061

 ا اليحر شالا يا ا لور اكو لاف اا ءازبلا يعز

 .(۲۳۳۷) ملسم و )۳۰٤۹( فّئصملا هجرخأ .ًأقْلَخ

 : لوقأف ؛«بدألا» باتكب بيوبتلا طابترا نع صخشلا لءاستي دق :ةدئاف

 نم امهيف امو «رابدإلاو لابقإلا يف يوبثلا بدألا نّيبي نأ دارأ فّتصملا لعل
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 . تاعاطلا يف ىوقأ اذهو ءءاخرتسالا مدعو ةكرحلا ةدش

 لا ىلإ بحأو ٌريخ يوقلا نمؤملا» :(55514) (ملسم حيحص ) يفو

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «« فيعضلا نمؤملا

 ٠١۸ - نمتۇم راشتسملاباب 5

 ۴۳/ - ۲٠مثيهلا يبأل هلع يبنلا لاق :لاق ةريره يبأ نع :

 : لاق ءال : لاق (؟مداخ كل له»

 . «انتأف «ينبس اناتأ اذإف»

 يبنلا لاق «مغيهلا وبأ هاتأف ءثلاث امهعم سيل نيسأرب هلت يبنلا يتأف

 : هلع يبتلا لاقف «يل رّمخا ! هب هللا لوسر اي :لاق .«امهنم رتخا»

 .«اريخ هب صوتساو ؛ يّلصي هئيأر يّنإف ءاذه ذخ «نمتؤم َراشتسلا ّنِإ»

 لت يبنلا هيف لاق ام غلابب تنأ ام :هتأرما تلاقف

 : هلل يبتلا لاقف « قيتع وهف

 هرمأت ةناطب :ناعناطب هلو الإ ,ةفيلخ الو ًاّيبن ثعسي مل هللا ّنإ»

 ءوسلا ةناطب قوي نمو ءًالابَخ هولأت ال ةناطبو ءركنملا نع هاهنتو فورعملاب

 راشتسملا ب۳۷ «بدألا ك ٣۳ :هج .ةروشملا يف ب- ١١١ «بدألا ك- 4١٠ :د]

 .[ هلع يبثلا باحصأ ةشيعم يف ءاج ام ب 759 «دهزلا ل٤۳ : ت . ۲۷۲١ «نمتۇم

 1 : لاق ىقتعت نأ آل

1٤ 



 *ب حرشلا ٭

 نم )١97١( (يذمرتلا ننس حيحص)» يف امك ةصق هيف ثيدحلا اذه

 جرخي ال ةعاس يف هب يبنلا جرخ :لاق  هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 :لاقف ركب وبأ هاتأف ءدح أ اهيف هاقلي الو اهيف

 يف راظنأو هبي هللا لوسر ىقلأ تجرخ :لاقف «؟ركب ابأ اي كب ءاجام»

 (؟رمع اب كن ءاج امو لاف نبع ءاخ نأ تيلي علق هيلع الار ةر

 : لاق مّللا لوسر اي عوجلا : لاق

 . ( كلذ ضعَب تدجو دق انأو»

 ريثك ًالجر ناكو «يراصنألا ناهيَّنلا نب ميلا يبأ لزنم ىلإ اوقلطناف

 ؟كبحاص نيأ :هتأرمال اولاقف «هودجي ملف مدخ هل نكي ملو ءءاشلاو لخنلا

 اًهُبْحْرَي ةبرقب مثيهلا وبأ ءاج نأ اوئبلي ملو «ءاملا انل بذعتسي قلطنا :تلاقف

 .اهعضوف

 هعقيدح ىلإ مهب قلطنا مث «هّمأو هيبأب هيدفيو هلت يبنلا مزعلي ءاج مث

 : هَ يبثلا لاقف . هعضوف ونقب ءاجف ةلخن ىلإ قلطنا مث «ًاطاسب مهل طّسبف

 .(؟هبطر نم اتل َتِيَقَتَت الَفأ»

 هبطر نم اورّمخت : لاق وأ اوراتخت نأ تدرأ يّنِإ هّللا لوسر اي :لاقف

 : هك هللا لوسو لاق الا كلذ قم اور الكاف نو

 لظ «ةمايقلا موي هتع نولاست يذلا ميعتلا نم هديب يسفن يذلاو اذه

 اا تط تط رودرا
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 تاد ّنَحّبْدَت ال : هلت يبّنلا لاقف ءًاماعط مهل عنصيل مثيهلا وبأ قلطناف

 رد

 كل لَه» : هلت يبنلا لاقف .اولكأف اهب مهاتأف ءايدج وأ ًاقاَنَع مهل حبذف

 ا مداح

 مهرومأ نع لاؤسلاو هباحصأب هع يبثلا مامتها هيف :(؟مداخ كل له)

 . ةيعامتجالا

 . ىرسألا انه يبسلا : ( انتأف «يبس اناتأ اذإف : لاق ءال :لاق)

 :ودعلا تيبس دقو «رسألا :ءابسلاو يبسلا» :«حاحصلا راتخم» يف لاق

 ا رد

 :ٌةَيِمَّسلاو .ءامإو ًاديبع سانلا ذخأو بهنلا :يبسلا» :«ةياهنلا» يف لاقو

 . ( ةبوهنملا ةأرملا

 . ديبعلا نم :يأ :نيسأرب :( ثلاث امهعم سيل نْيّسأرب هلت يِّنلا يتأف )

 . امهنم ًادحاو : يأ : (امهنم ٌرَبخا : هلي يلا لاق «مشيهلا وبأ هاتأف)

 .رايتخالاب ىلوأ تنأ :يأ :( يل رَتخا !هَّللا لوسر اي :لاق)

 ىلإ اذه انزفحي نأ يغبنيف «هيلع مدقتلا مدعو هيَ يبنلا ريقوت هيفو : تلق

 . مهلزانم مهلازنإو ملعلا لهأ عم بداتلا

 وأ نمألا نم لوعفم مسا :نّمتؤم :(نتۇم راشتسملا نإ : هيت يبنلا لاقف)

 .(ةفحت )» .ةنامألا

 هركذ نوا لامي اميف نيمأ :يأ) :( ١14/5١9 (ضيفلا» يف لاق
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 الف هرمأ هدّلق نمل ةحلصملا فرع اذإف هيف ريشتسا يذلا رمآلا دّلق هّنأل ؛يبيطلا .
 «(رارض الو ررضال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو «هرض مّتك نإف همتكي

 كرت دق نوكيف [( 10١ ) «ةحيحصلا» يف انخيش هجّرخ حيحص ثيدح وهو ]

 ن ا اًميفةنفو» نادسعالا

 . ةفورعم كلذ يف صوصنلاو «ةروشملل هيم يبثلا ميظعت هيفو

 طلا لما وا لاف ربح هب صوتساو «يلصي هئيأر يّنِإف ءاذه ذخ )

 .مهريغ ىلع مهميدقتو

 رهظي امب لجّرلا ةيريخ ىلع لدتسي هنأ هيف» :( ۳۷/۷ ) (ةفحتلا ١ يف لاق

 .«ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت اهنإف ةالصلا امّيس ال «حالصلا راثآ نم هيلع

 .(۱۹۳۱ ) (يذمرتلا ننس حيحص » ««ًافورعم هب صوتسا» : ةياور يفر

 وهف :لاق .هقتعُت نأ الإ هع يبنلا هيف لاق ام غلابب تنأ ام : هتأرما تلاقف)

 . .مهنع هللا يضر «ةباحصلا ةباجتسا ةعرسو «ةيصولاب لمعلا هيف : ( قيتع

 . هّللا ةعاط ىلع نيعت يتلا ةناطبلا ذاختاو «ةحلاصلا ةجوزلا ةلزنم ومس هيفو

 :(ناتناطب هلو الإ «ةفيلخ الو ًاَيبن ثعبي مل هللا نإ : هم يِبّنلا لاقف)

 .(«ةياهنلا» .هلاوحأ يف هرواشي يذلا هرمأ ةلخادو «هرس بحاص :لجلا ةناطب

 ۰ و

 نيذلا هتّصاخ لجرلا ةناطبو «عمجلاو دحاولا هب ىمسي ردصم : ةناطبلاو

 . « يبطرقلا ريسفت » .رهظلا فالخ وه يذلا نطبلا نم هلصأو «هرمأ نونطبتسي

 مدقتو «هنسحب محو عرشلا هُفرَع ام :يأ :( فورعملاب هرمأت ٌةناطب )

 .(ةفحت )و (ضيف» .هحرش
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 و «ضيف)» .هلعف نع ىهنو عرشلا هركنأ ام :يأ :(ركنملا نع هاهنتو)

 .(ةفحن )

 اود أل اونمآ نيذلا اهيا اي د: ىلاعت هلوقك : (ًالابَخ هولات ال ٌةناطبو )

 رق اواو اولا 11 نارمع لآ] 4 ًالاَبَخ مُكنوُلأَي ال مگنود نم ةناّطب

 . ( طيسولا » أطبأو

E So OE,تلاشت هادف قت مست ال يأ  

 .«ةياهنلا»

 .اهنم ىلاعت هللا هظفحي نآب :(ءوسلا ةناطب قوي نمو

 ايندلا يف لالضلاو داسفإلا يقوو «هّلك رشلا يقو :يأ :( يقو دقف)

 .ةرخآلا يف باذعلاو

 الرايب فعول هللا نإ لاق هلي رع يبنلا نأ مالكلا مدقت :ةدئاف

 .ثيدحلا (...ةفيلخ

 ظفلف باجتساف اهجوزل مثيهلا ٌمَأ هتلاق ام هّعَلَب نأ دعب هل م هلاق دقو

 ةلود يهف ةرسألا نوؤش يف هتبسانمو ءءافلخلاو ءايبنألا ةناطب يف ءاج ثيدحلا

 . ةرغصم

 عارو ديس مدآ ينب لك ّنأو ,ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا لضف هيفو

e 

 هيفو SS «دبعلا قامعإ هلت ت يبنلا رارقإ هيفو

 لضفو اهلضف هيفو «قئاوعلا ةلازإو هِي هع يبنلا ثيدحب لمعلا ىلع اهصرح

 .كلذك اهجوز
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 *١١ باب- المشورة  ١١9

 : لاق رانيد نب ورمع نع -۔ 4+

 .«رمألا [ضعب ] يف مهرواشو » : سابع نبا أرق

 ي حرشلا ي

 ٌةّمج دئاوف ةرواشملا يف : ( (رْمَألا [ضعب] يف مُهرواَشَو » :سابع نبا ارق )

 هلع يبل رمأ نم اهيف امو «ةيآلا هذه ربدتن نأ يغبنيو «سوفنلا بييطت اهنم

 .اهنع ضرعن الف «ةرواشملاب

 اللا نع نم نيكولا اين ردك نونا فلاح نذل ا نعت

 مهرمأو ظىلاعت هللا لوق باب) (ماصتعالا باتك » يف :فئصملا لاق

 اذإف اع ةلوقل نيبتلاو مزعلا لبق ةرواشملا نأو» :( 4 مهنيب ىروش

 نكي مل هَ لوسرلا مّرع اذإف «[ ٠۹ : ل ل

 ال ريسفت اذه :ليق ءرمألا ضعب يف لاق» :(741/17) :ظفاحلا لاق

 . (دوعسم نبا نع ةءارق مهضعب هلقنو «ةوالت

 اميف ةماسأو ًايلع [ هلع يبنلا : يأ ] ٌرواشو . .. » :« فتصملا حيحص » يف

 ملو «نيمارلا دلجف نآرقلا لزن ىتح ءامهنم عمسف ةشئاع كفإلا لهأ هب ىمر

 . هّللا هرم امب مكح نكلو «مهعزانت ىلإ تفعلي

 رومألا يف ملعلا لهأ نم ءانمألا نوريشتسي هلي يبنلا دعب ةّمئألا تناكو

 هزنيغ ىلإ ةودعتي مل ؛ةنسلا وأ باتكلا عضو اذاف ءاهلهسأب اوذخايل ؛ةحابملا

 . هيَ ىبلاب ءادتقا
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 لوسر لاق دقو لتاقت فيك :رمع لاقف «ةاكزلا ٌمنَم نم لاتق ركب وبأ ىأرو
 الإ هلإ ال اولاق اذإف «هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح ساّنلا لتاقأ نأ ترم : هلي هللا

 . (هّللا ىلع مهباسحو ءاهّقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومّصع هللا

 هعبات مث هي هللا لوسر عمج ام نيب قرف نم نلتاقأل هَّللاو :ركب وبأ لاقف

 ا رر كح مدع ناك ور ىلإ ركبوا تحرق روق عي

 يبتلا لاقو «هماكحأو نيدلا ليدبت اودارأو «ةاكزلاو ةالصلا نيب اوقّرف نيذلا يف

 , (هولتقاف هنيد لب نم : هلك

 تانك نوع انانررواكو اناسيو الوهك يدع # روش ناعما ةارقلا ناكر

 .«لجو زع هللا

 a يلو الو كادي حو

 يبأ نب يلع هيم هللا لوسر اعدو :تلاق ءاولاق ام كفإلا لها اهل لاق نيح

 وهو امهّلأسي يحولا ثبلتسا نيح  امهنع هللا يضر- ديز نب ةماسأو بلاط

 . (هلهأ قارف يف امهريشتسي

sS 

 ا لاق هيلع تاو هللا دم اا طخ لع 2ا لوسر نأ اکیا

 .( طق ءوس نم مهيلع تملع ام «يلهأ ا

 + يجادل هبا وما دوعا اس ]ودع رولا د حما و

 . ( ةالصلا ىلإ مهمهي ي ال سانلا راشتسا

1 
 9 داع
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 : لاق نسحلا نع 7265

 :الت مث .مهترضحب ام لضفأل اوده الإ طق موق راشتسا ام ! هّللاو»

 .[۲۸ :ىروشلا ] 4 مهنیب ىروش مهرمأو ]
 ٭ حرشلا د

 .مّدقت امك هيلع مّسَقْلا ةّيمهأ هيف : ( !هّللاو )

 «ءارآلا مارعحا هيف :( مهترضحب ام لضفأل اوده لإ طق موق ٌراشتسا ام )
 .نيرخآلا نم ةدافإلاو «سفنلاب دادتعالا مدعو

 دشرأل اوده الإ هللا هجو نوغتبي موق رواشتام» :ةداتق هلاق ام اذه لثمو
 و اا لكلا يحس ٠ کرا

 نايب يف ىروشلا ةروس يف تءاج :( 4 مهنيب ىروش مهرمأو ] الت مث )
 مهبرل اوباجتسا نيذلا نينمؤملا ةفص

 هللا دنع امو ايندلا ةاَيَحْلا ٌعاََمَف يش نم متيتوأ امف :  هناحبس لاق

 رئابك نوبدَعجي نيذّلاو « نولكوتي مهبر ىلعو اونمآ نيدلل یقبأو ريخ
 مهتر اوباجحسا نيذلاو « تورفغي مه اوبضع ام اذإو شحاوفلاو منإلا

 اذإ نيدلاو « نوقفني مُهاَقَرر اممو مهنيب ىروش مهرمأو ةالّصلا اوماقأو
 . [م4 15:ىروشلا ] 4 نوٌرصَتنَي مه يغبلا مهباصأ

 ًارمأ نومربُي ال :يأ :مهنيب ىروش مهرّمأو » :(هريسفت يف ريثك نبا لاق

 . «اهارجم ىرج امو بورحلا لثم يف مهئارآب اودعاستيل «هيف اورواشتي ىتح
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 .(هيف فالخ

 ٤ - ريغب هيخأ ىلع راشأ نم مثإ باب رشد  ٠١١

  - 5هب يبَنلا لاق :لاق ةريره يبأ نع :

 ] «ةمدقملا «هج ٤ .[؟ 4 ح هللا لوسر ىلع بذكلا دمعت يف ظيلغتلا باب

 ب حرشلا د

 نم لوقب ىتأو ىرتفاو بذكو فّلكت :يأ :(لّقأ مل ام يلع لوقت نم )

 هللا ارب لاقي ةراتلا نم هلزتم لوقيل : يا ع راثلا نم هدعنقم اويعيلف)

TTراش  

a اجلا ارجو اجيال ف ليتل نعم AER 

 .راوبلا هئازج يف دصقيلف «ةيمعتلا بذكلاب

 هيلعو نيدلا يف اميس ؛رئابكلا ربكأ نم كلذ نأ ديفي ديدش ديعو اذهو

 ا .(؟4/57١) (ضيف» .«عامجإلا

 ءوس هسفن نع يفنيو «ةينلا نسح ءرملا معزي نإ بذكلا غوسي الو : تلف

 رّيَّصَت ال ةبيطلا اياونلاو ؛هلعاف لهجو ناطيشلا سيبلت نم اذهف «ةّيوطلا

 بيهرتلاو بيغرتلا يف هلعفي نم كلذك هغوسي الو .ةحلاص ةئيبخلا لامعألا

 .درلل انه ماقملا عستي الو «لامعألا لئاضفو
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 ىلع عينشت نم ةعامج نباو يبيطلا هلاق امو ( 5١5/5 «ضيفلا» رظناو

 كلذ لعفي نم

 (ةنملا مامت» ةمادقمو « بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» ةمّدقم ًاضيأ رظناو

 . ( ةرشع ةيناثلا ةدعاقلا )

 (هجام نبا ننس حيحص» نع فلسلا ضعب نع راثآلا ضعب ركذأسو اذه

 . كلذ نم جرحتلاو ةياورلا نم لالقإلا يف ( ۳٤ و ۲۷ و ۲۹) مقرب

 .انعيشو ةفوكلا ىلإ باطخلا نب رمع انّعَب» :لاق ؛بعك نب ةظرق نع

 ؟مكعم تيشم مل نوردتأ : لاقف .رارص هل لاقي عضوم ىلإ انعم ىشمف

 .راصنألا قحلو هع هللا لوسر ةبحص ّقحل :انلق «لاق

 نأ تدراف هن مكثدحأ نأ تذرأ ثيدحل مكعم تيشم ينكل :لاق

 اذإف «لجرملا زيزهك زيزه مهرودص يف نآرقلل ؛موق ىلع نوُمدُقَت مكَنإ
 لوسر نع ةياورلا اوُلقأف دمحم باحصأ :اولاقو مهّقانعأ مكيلإ ودم مكوأر

 .«مككيرش انأ مث هع هللا

 : لاق « ديزي نب بئاسلا نعو

 نع ثّدحي هتعمس امف .ةكم ىلإ ةنيدملا نم كلام نب دعس تبحص»

 ۰ .«دحاو ثيدحب هع يبنلا

 يلام :ماوعلا نب ريبزلل تلق : لاق هيبأ نع «ءريبزلا نب هّللادبع نب رماع نعو
 ؟ًانالفو ًاتالفو دوعسم نبا عمسأ امك هلت هللا لوسر نع ثدحت كعمسأ ال

 :لوقي «ةملك هنم تعمس ينكلو .تْمّلسا ذنم هقرافأ مل ينإ اَمأ : لاق
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 . (راّثلا نم هدعقم اَوُبَتيلُف ادّمْعَتَم يلع بَذَك ْنَم»

 (دجاسملا حالصإ» ىلع انخيش ةيشاح يف امك رتاوتم ثيدحلاو

 .هريغو (١١١ص)

 هيخأ ىلع راشأ نم مثإ باب ) :هلوقب ثيدحلا اذهل فنصملا بوب :ةدئاف

 دقف دشر ريغب هيلع راشأف ملسملا هوخأ هراشتسا نمو» هرخآ يف نال ( در ريغب

 . فيعضلا مسقلا ظح نم وهو ««هناخ

 ١9  سانلا نيب باحتلا باب _ ٥

 917.١ - لاق هيت يبنلا نع «ةريره يبأ نع :

 ىتح اوملست الو ءاوملست ىتح ةّنجلا اولخدت ال !هديب يسفن يذلاو»

 لرقأ ال ,ةقلاحلا يه اهّنإف ؛ةضغُبلاو مكاّيإو ءاوُباحت مالسلا اوشفأو ءاوياحت
 .(نيدلا قلحت نكلو «رعّشلا قلحت : مكل

 بدألا ٤١-9 :د . ۹۳ ح «نونمؤملا الإ ةّنجلا لخدي ال هنأ نايب ب ١١ «ناميإلا ل-١:م]

 :هلوق ىلإ . ۳۹۹۲ ح «مالسلا ءاشفإ ب ١ «بدألا ك ٣٣ هج .مالسلا ءاشفإ- ب ١

 . [ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل هدعب امو «مكنيب مالسلا اوشفأ

 دب حرشلا

 .(؟١91١55/1) يف مدقت :( هديب يسفن يذلاو )

 (ليلذ و ءنتفاكلا ىلع ةر ةا: لرل عح ةا اولخ دال

OTS)۰  

 ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح ةّئجلا نولخدت ال» :( ه٤ ) ملسمل ةياور يفو
 . ( ارباحت

 نورت



 ىلع وف ارم يخ ةا ورحت ل : 4 هلوق اماو» :يووتلا لاق

 «ناميإلا لماك نكي مل نإو ءانمؤم تام نم الإ ةّنجلا لخدي الف «هقالطإو هرهاظ
 (لامكإلا لامكإ» ىف ليصفتلا تعش نإ رظناو .« ثيدحلا نم رهاظلا وه اذهف

 اا یدک فذ : راغ خار الز

 الإ ناميإلا يف مكلاح حلصي الو «مكنامإ لمكي ال :هانعم» : يوونلا لاق

 .(باحتلاب

 ىلع مكلدأ الوأ» :( 04) «ملسم» ةياور يف : ( اوباحت مالسلا اوشفأو )

 . (مكنيب مالسلا اوشفأ «متبباحت هومتلعف اذإ ءيش

 .هنع اورثكاو ةوغيشاو هوعيذاو هورشنا : مالسلا اوشفاو

 نكلو ءرعّشلا قلحت :مكل لوقأ ال «ةقلاحلا يه اهّنِإف ؛ةضغبلاو مكايإو)

 لصاعستو كله :يا: قلت نآ ااش نه ىلا ةا ةا ا ني دلا قلق

 . «ةياهنلا» .رعشلا ىسوملا لصأتسي امك نيدلا

 «هناحبس هللا رْكذ نع هدصو «عمتجملا ريمدت يف ءاضغبلا رثأ نايب هيفو

 . ىهن اًمع هئاهتناو هناحبس رّمأ امب هرامتئا مدعو

 هيبشعلا لامعتساو «كلذ رمألا ىضعقا اذإ ظافلألا ىنعم حيضوت هيفو

 . ملعأ هّللاو «نهذلا يف ىنعملا خيسرتل ليشمتلاو

 سائلا لوخد مدعب ؛قودصملا قداصلا وهو هي هللا لوسر مسقأ دقو اذه

 الو ,ناميإلاو مالسإلا ريغب اهباوبأ ٌةدصوم ةنجلاف ءاونمؤي وأ اوملسي ىتح ةنجلا

 رشن باحتلا ليبسو «سانلا نيب باحتلاب الإ ةّنج الف «باحتتلاب الإ نامبإلا رسّيتي

To 



 :- هللا ىف هناوخإ نيب هلاح فصيب لاق نم رد هَّللو

 عوبني نم بلقلا فاغش تور دلك فرفش ميني كنك

 عوردو مهشويجب اهنوغبي اوزهجت شورعلا لهأ اهقاذ ول

 ١9 - ةفلألا باب 5

 : لاق سابع نبا نع- 4

 .«بولقلا براقت لثم رن ملو ,عطقت محّرلاو :رفكُت معنلا»

 * حرشلا

 .ماثتلالاو عامتجالا يه :ةفلألا : (ةفلألا باب )

 نم اعا كشر لو کتا یک sS يأ : (رفكت معنلا)

 . ىلاعت هللا دابع

 كنيب عمجي نم لك ىلع عقيو «براقألا مه :محّرلا :(عطقت محرلاو )

 محر وذ : لاقي ءءاسنلا ةهج نم براقألا ىلع ضئارفلا يف قّلطيو «بّسن هنيبو

 . ( ةياهنلا»

 .نيدلا هب رمأ ام فالخ ىلع ةعيطقلا هذهو

 .مكماحرأ اولص مث «مكباسنأ اومّلعت » :( ۷۲/٠٠۳ ) مدقتملا ثيدحلا يف و
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 نم هنيبو هنيب يذلا ملعي ولو ؛ءيشلا هيخأ نيبو لجرلا نيب نوكيل هّنِإ هّللاو
 .(هكاهتنا نع كلذ هّعزوأل «محرلا ةلخاد

 جاتحت ال ةّدوملا نكلو ؛ةدوملا ىلإ جاتحت ةبارقلا ذإ هل ليشم ال فلآتلاف اذكهو

 .مهضعب لاق امك «ةبارق ىلإ

 :رعاشلا لاق يناعملا هذه يفو

 بابسألا نم اولصو ام تْولبو مهرس مث سانلا تبحص دقلو

 بابسأآلا برقأ ةذولأ اذإو اعماق برق ال ةبارقلا اذإف

 مل بولقلا نيب براق اذإ هللا نو :رفكتل ةمعتلا نإو» : هلوق دعب مكاحلا داز

 نيب تْفْلأ ام ًاعيمج ضرألا يف ام تقفنأ ول إف :أرق مث «ءيش اهْحِرْحَري
 .اهتّحصب ملعأ هّللاو «هریسفت » يف ريثك نبا هركذ «[ ٦۳ :لافنألا] 4 مهبول

 .مادقت امك عطاقلا بّرقُث ال ةبارقلا نال :(بولقلا بّراقت لثمّرن ملو)

 ربلا ىلع نواعتو ةكربو ريخ نم هيلإ دوقي امو «فلآتلاو باحتلا لضف هيفو

 ١ مم  حازملا باب - ۷

 : لاق كلام نب سنأ نع 2-78

 :هنع ىرخأ قيرط يفو ) ميلس مأ نهعمو هئاسن ضعب ىلع هيَ يبنلا ىتأ

 ناكو ءءاسنلاب ردحي ةشجنأ ناكو «لاجرلاب ودحي ناك كلام نب ءاربلا نأ

 .(1؟514/توصلا نسح

YY 



 [ هلل يبثلا ] لاقف

 ريراوقلاب كوس ديور !ةشحنأ ايد

 مكضعب [اهب] ملكت ول ةملكب هل هلع يبثلا مّلكعف : ةبالق وبأ لاق

 : هيلع اهومتبعل

 :هلوق

 .«ريراوقلاب كَقوُس»

 «لئاضفلا ك- ٤۳ :م . ءادحلاو زجرلاو رعشلا نم زوجي ام ب - ٠١ «بدألا ك- 78 :خ]]

 ۷١[. ح ءءاسنلل هلع يبثلا ةمحر نم ب

 ٭ حرشلا ب

 :هنع ىرخأ قيرط يفو ٍميَلُس مأ نهعمو «هئاسن ضعب ىلع هلع لم يبتلا ىتأ)
 :(566 ۸7 (ةاقرلل» ىف لاف :ودخي : لاج رلاب ودحي ناك كلام نب ءاربلا نأ

 بحاص هرّكذ .اهقاسو اهرجز :ءادحو و اودنح اهبو لبإلا ادحو

 .(سوماقلا»

 :«سوماقلا» بحاص لاق .اهب ىنع اذإ اهب ادح :(ةغالبلا ساسأ» ىفو

 يارغا تربعت ياحب نالت ناكام:هيف لاقو «يد يد ىف ءادحلا لصأو

 تراسف «يديأب دارا يد يد يد : لوقي وهو ىشمف «هعباصأ ضعو همالغ

 . (ءادحلا لصأ اذهف «هيلع عّلخو همزلا :هل لاقو هتوص ىلع لبإلا

 قوم زم ةا كربلا نت ناكر ياما ردع عنا ناكر

 .ةيزام ابآ ىتكي ىشبح هلع هللا لوسر

۸ 



 «نهب الهو ًاقفر :يأ :ًاديور :(ًاديور :!ةشجنأ اب : هلق يبثلا لاقف)

 0 ٠ . ءيشلا بلط يف ددرتلا : دورلاو

 . «قفرأ كديور» :نهضعبو «( قفرأ )» :(حيحصلا » تاياور ضعب يفو

 ا ا د ا و و

 .اهريغ ةريثك ةيوخل ًاهوجو ٠٤٤/٠٠١( ) «حتفلا» يف ظفاحلا ركذو ءاديور

 نع نهفعضو نهتقرل ريراوقلاب ءاسنلا نع ىنك :(ريراوقلاب كقوس)

 يف هلقن .ةينبلا فعضو ةفاطللاو ةّقرلا يف ريراوقلاب نهبشي ءاسنلاو «ةكرحلا

 . يزمرهمارلا نع « حتفلا »

 .اهيف بارشلا رارقتسال ةروراق تيّمَسو

 . (ريراوقلا رسكت ال ةشجنأ اي كديور 551١١١ (: ١ فنصملل ةياور يف

 . هنع ِهَّللا يضر «كلام نب سنأ نع يوارلا وه : ( ةبالق وبأ لاق)

 :هلوق ؛هيلع اهومُتّبعل مكضعب اهب مّلكت ول ةملكب هيت يبنلا مّلكتف )
 رس ا هت نا كاف ا يف نركجلا لمحل رن ميز رقلاو كفرت
 .اهومتبعل هل ةغالب ال نمم تردص ولو «ةغالبلا يف هلت هّللا لوسر لغم نم

 فرحا يرجو هاقيملا قرأ ف دبع فذ

 لعج يذلا وه ريحا الإ لوقي ال هلي هّللا لوسر نأ مهداقتعا نأ رهاظلاو

 «فعضلاو ةفاطللاو ةّقرلا يف ريراوقلاب ءاسنلا هّبش امنيح ؛مهدنع ةغئاس هتلوقم

 ش . ملعأ هّللاو

 مهنمف :«ريراوقلاب كقوس ًاديورو هت ىبثلا دارم ملعلا لهأ فلتخا دقو

 طقست امك «لبإلا نع طوقسلا نم نهيلع هلل يللا فوخ دارما نأ ىأر نم
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 :هيفو ( 555/١١ ) (حتفلا» يف امك هريغو يباطخلا لاق هبو ءرسكتف ريراوقلا

 رمأف «ذئنيح قاست ىتلا لبإلا ىلع نك ىتاللا ءاسنلا نع ةيانك ريراوقلا »

 نمؤي مل تعرسأ اذإف ؛عرسُت ىتح لبإلا تحي هنال ؛ءادحلا يف قفرلاب يداحلا

 ا ءاننكلا ىلع عما ووه 5و طوشنلا + اا ىلع

 ءاريسكت ءىش عرسأ ريراوقلا ّنأل «ةعيدبلا ةراعتسالا نم اذهو :لاق

 ول ةقيقحلا هدفت مل ام ريسلا يف ءاسنلاب قفرلا ىلع ضحلا نم ةيانكلا تدافأف

 . ( ءاسنلاب قفرا : لاق

 ءديشنلا عامس نم ةنتفلا ءاسنلا ىلع فاخ هلي يبنلا نأ ىأر نم مهنمو

 . هريغو يورهلا مرج هبو

 نهيلع هع هفوخ :يأ] يناغلاب يورهلا ديبع وبأ مزجو» :ظفاحلا لاق

 اهيلإ عرسي ريراوقلاو «نهمئازع فعضل ريراوقلاب ءاسنلا هجش :لاقو «[ ةنتفلا

 «هنم نهبولقب عقي نأ هب ودحي يذلا ديشنلا نهعامس نم يشخف ءرسكلا

 عارسإ يف ريراوقلاب نهيف توصلا ريثأت ةعرسب نهمئازع هّبشف «فكلاب ِهّرمأف

 . اهيلإ رسكلا

 لدي يذلا وهو ؛مالكلا قاسمب هبشأ اذه :لاقف يناثلا اذه ضايع حجرو

 .دحأ هبعي مل رسكلاب طوقسلا نع ربع ولف الإو «ةبالق ىبأ مالك هيلع

 نهرتات ةغرسل ريراوقلاب نههبش :لاقف نيرمألا «مهفُلا» يف يبطرقلا زوجو

 نم ملأتلا وأ طوقسلا ةعرسب ريسلا ثح نم نهيلع فاخف «نهدلجت مدعو

 عامس نم ةنتفلا نهيلع فاخ وأ «ةعرسلا نع ءىشانلا بارطضالاو ةكرحلا ةرثك

 .( ديشنلا

۰ 



 يناثلا يأرلا ىلإ هليم « هحيحص» يف فنصملا بيوبت نم ظفاحلا طبنتساو

 ظفل يف نكي مل ؛ًادارم لوألا ىنعملا ناك ول ذإ (ضيراعملا باب ) يف هّلَعج هلال

 . ضيرعت ريراوقلا

 ىلوأ بولقلا ةمالس ىلع صراف «دارملا ناك امهمف لاح يأ ىلعو :ْتلُق

 بولق يف ةنتفلا ءادحلا كّرحي نأ عنتمي الو ٌريخ لك يفو- داسجألا ةمالس نم

 :نيفطارغ ةدكو نهرو نها افلا

 اذه يف ءاسنلاب قفرنلف «نيرمألا نيب عمجلا يف نسَح يبطرقلا هلاق امو

 بولق ترّسك امير يتلا ديشانألاو راعشألا يف عّسوتلا نم رذحنلو ءاذهو

 الف فعامتتساو نارقلا ةوالت نع نيملسلا تلخشاو (ءاسنلا نع الئقف لاعبا

 تالآلاو فزاعملا اهيلإ اوفاضأ دقو فيكو «ةعفانلا عرشلا مولع نم كلذ ريغ نع

 . ىكتشملا هّللا ىلإف

 «هحيحص) يف ثيدحلا اذه فتصملا لعج دقف ءادحلا زاوج ثيدحلا يفو

 . ( ءادحلاو زجرلاو رعشلا نم زوجي ام باب ) تحت

 (ضيراعملا باب ) يف ًاضيأ فّئصملا هلعج ذإ «ضيراعملا لامعتسا هيفو
 هلعجف حازملاو ةباعدلا هنم مهف ًاضيأ هنأ ودبيو «حيرصتلا فالخ : ضيرعتلاو

 . ملعلا بآلُط دحأ هركذ ؛( حازملا باب ) تحت انه

 الإ مهمالك عامس نمو «لاجرلا نم ءاسنلا ةدعابم هيفو) :يوونلا لاق

 .(هوحنو ظعولا

۳۹ 



  of Yoلاق ؟انبعادت َكْنِإ ! هللا لوسر اي :اولاق «ةريره بأ نعد :

 .«اًقح الإ لوقأ ال ىّنِإ»
 . [حازملا يف ءاج ام ب ۷ «ةلصلاو ربلا ك- ؟5 :ت ]

 +٭ حرشلا دب

 كلذ نمو انحزامت : يأ ةباعدلا نم :(؟انبعادت كنإ !هّللا لوسر اي :اولاق )

 «مارملا ةياغ» رظناو «هريغل نسح ] 0 ةئجلا لخدت الو :روجعل هلوق

 ءاهلوخد دنع ازوجع ىقبت ال :يأ ؛[( ٠١٠ ) (لئامشلا رصتخم هو (۳۷۰)

 (ةفحتتلا» رظناو «(ّنَأ) ب مالكلا اودّكأ كلذلف «هنم هودّمبتسا مهناكو
MO NIS ` 

 يف للزلا نع يتمصعل ًاقدصو ًالدع : يأ :(اًقح الإ لوقأ ال يّنِإ : لاق )

 . مكيف ةمصعلا مدعل ؛رصحلا اذه ىلع رداق مكنم دحأ لك الو ؛لعفلاو لرقلا

 550/4١(. ( ةاقرم »

 موقلا هب كحضيل ثيدحلاب ثدي نل ديدهتلاو ديعولا درو دقو اذه

 موقلا هب كحضيل ثيدحلاب ثّدحي يذلل ليو » :ثيدحلا يفف «بذكيف

 و )٤۱۷١( (دواد يبأ ننس حيحص)9 رظنا .(!هل ليو !هل ليو !بذكيف

 )١886(. (يذمرتلا ننس حيحص )

 وه هنع يهنملا حازملا نأ ملعا :يوونلا لاق» :(4//11) «ةاقرملا» يف لاق

 نع لغشيو «بلقلا ةوسقو كحضلا ثروي هنإف هيلع مواديو طارفإ هيف يذلا
 «ءاذيإلا ىلإ تاقوألا نم ريثك يف لوؤيو ؛نيدلا تاّمهم يف ركفلاو هللا ركذ

 .راقولاو ةباهملا طقسيو داقحألا كرو

Y۲ 



 هلعفي هب هّللا لوسر ناك يذلا حابملا وهف ؛رومألا هذه نم ملّس ام امأف

 ا دما وهو فتيات عفو یا ی ےک یا وا ىلع

 . ىهتنا . «هيلإ جايتحالا مّظعي ام هنإف اذه ملعاف

 «ةيديموكلا ١ مالفالاب ىَّمسُي امن اعتمعسم ؛هتقو لعقي نمل ةربعل اذه ىف إو

 . ىلاعت هّللاب ًاذايع ًالجدو ًابذَك تعلم يتلا

 ؟ةّبس حازملا ةنييع نبال ليقو » :- فذحب (  1/1 ) «ضيفلا» يف ءاج

 يساتلاب نورومأم سائلا نأل حزمي ناك امو «هنسحي نم نكلو ؛ةئس لب :لاقف

 ذخأل بوطقلاو سوبعلا مزَلو ةشاشبلاو ةفاطللا كرت ولف «هيدهب ءادتقالاو هب

 حّرمف ءانعلاو ةقفشلا نم ةزيرغلا ةفلاخم يف ام ىلع ؛كلذب مهسفنأ نم سانلا

 .اوحزميل

 . ليج هّنِإَف نيدلا ماكحأ يف اضيأ حاّرملا لمعتسي الو

 اوُناَف ةرقب اوحبذت نأ مكر مأي هللا نإ :ةرقبلا ةصق نع ًاربخُم ىلاعت لاق

 لاق [ ۷ :ةرقبلا] « َنيلهاَجْلا نم نوكأ نأ هّللاب ُدوعَأ لاق اوزه اًنذختتأ

 اهوحبذا نكلو «نيلهاجلا لعف كلذ نإف ؛نيدلا ماكحأ يف حزمأ ال :هانعم

 .(اهيف ةقيقحلا اورتسف

 رصتخم) باتك رظناف هلت يبنلا حازم ىلع عالطالا نم ديزملا تعش نإو

 . ( هلع هللا لوسر حازم ةفص يف ءاج ام باب ) (ةيدّمحملا لئامشلا
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 :لاقدمللا هع قو رك نعي 9 1

 اوناك قئاقحلا تناك اذإف , خيّطبلاب نوحدابتي هلت يبنلا باحصأ ناك»

 .(لاجرلا مه

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 + حرشلا

 .هب نوّمارتي :نوحدابتي :( خيّطبلاب ثوحدابتي هلع يبنلا باحصأ ناك )

 . ةكراشملا ديفت «ةلعافملا نم : نوحدابتيو

 . هطورشب لوقلاب زئاج وه امك لعفلاب حازملا زاوج هيفو

 . حازملا يف مهتقو لك سيلف : (لاجرلا مه اوناك قئاقحلا تناك اذإف)

 تباثلا ءيشلا ةملكلا هذه لصأو «ةقيقح عمج قئاقحلا » : ( طيحما » قى لاق

 . (ًانيقي

 .( هّيمحي نأ لجرلا ىلع َقحَّي ام) :«حاحصلا راتخم» يفو

 عافدلا هيلع قحيو هعنمو هظفح همزلي ام لجرلا ةقيقح» :«ناسللا» يفو

 . ملعأ هّللاو ءصنلا يف دارملا ىنعملا اذهو (هتيب لهأ نم هنع

 هلوقلو «لاملا ةعاضإ نع يهنلا نم درو امل ءرشقلا :انه خيطبلاب دارملاو

 اهعدي الو اهلّكايلو ىذألا اهنع طميلف مكدحأ ةمقل تطقس اذإ» : هلي

 )7١714(. ملسم هجرخأ .( ناطيشلل

٤ 
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 : لاقف ؛هلمحتسي هل هلع يبنلا ىلإ لجر ءاج

 ؟ةقان دلوب عنصأ امو ! هَّللا لوسر اي : لاق «! ةقان دلو ىلع كلماح انأ»

 : هلع هللا لوسر لاقف

 .«قوتلا الإ لبإلا دلت لهو»

 ام ب هال ةلصلاو ربلا ك6 : ت .حازملا يف ءاج ام ب- «بدألا ك- ٠ :د]

 . [حازملا يف ءاج

 ب حرشلا

 ءاجو «هلمحي نأ هنم بلط :يأ : ( هلمحتسي هت يبنلا ىلإ لجر ءاج )
 هّيطعي نأ هب دارملاو «ةّباد ىلع هلمحي نأ هّبلطو : )° |۸ ) «ةاقرملا» يف

 .«اهبكري ةلومح

 .ًاحزاممو ابعادم اهلاق :( ةقان دلو ىلع كلماح انأ :لاقف)

 .لبإلا ىثنأ : ةقانلا : ( ةقان دلوب عنصأ امو !هّللا لوسر اي لاق )

 لخد ام وهو «ةيتف ةباش نوكت ] عذجت ىتح ةقان ىمست الو :ةديبع وبأ لاق

 .«ريغصلا ىلع الإ قلطي ال دلولا نأ مّهوت [ةسماخلا ةنسلا يف

 اهلاق : ةقان عمج : قونلا : ( قولا الإ لبإلا دلت لهو : هلع هللا لوسر لاقف )
 كلذ لجرلا لكشتسا نيح حيضوتلا م ةالصلا هيلع

eاب صوم محم هاد يللا  

 . (ةلصلاو

Yo 



 . ءازهتسا الو هب ةيرخس ريغ نم ؛ام ةلأسم مهفي مل نمل حيضوتلا ةدايز هيفو

 ١4  ىبّصلا عم حازملا باب _ ۸

 ءانطلاخيل هلت يبثلا ناك [تإ1:لاق كلام نب سنأ نع - 4/7“
 .« ريغنلا لعَف ام ! ريمع ابأ اي» : ريغص يل خأل لوقي ىتح

 به «بادآلا ك 58 :م .سانلا ىلإ طاسبنالا ب۔١۸ «بدألا ك -78:خ]

 .[؟١ حءدولوملا كينحت بابحتسا

 دي حرشلا ۰

 ةياهن انرشاعيو «ةطلاخلا ةياغ انطلاخُيل : يأ : ( انطلاخُيَل هلت يبنلا ناك نإ)

 )51١8/48(. (ةاقرم» .انحزاميو انسلاجيو «ةرشاعملا

 سانلا ةطلاخم ةرثك نع يهنلا نأ هيف» :( 584/١٠١ ) «حتفلا» يف ءاج

 . (ررضلا وأ ةنتفلا ىشخيي نب صوصخم

 . حرجلا وهو مّلَكَكلا نم :هتملكت ال كنيدو «سانلا طلاخ : دوعسم نبا لاق

 لاق امك ««ريبكلا» يف يناربطلا هلصوو مزجلا ةغيصب اقّلعُم يراخبلا هاور

 )555/١١(. (حتفلا» يف ظفاحلا

 يف امك ؛همأ نم كلام نب سنأ وخأ وه :(ريغص يل خأل لوقي ىتح)

 .( 587/1١ «حتفلا» رظناو «تاياورلا ضعب

 بشي رئاط وهو رغثلا ريخصت «ريختلا :(ريختلا لقف ام اربع انآ ايو
 . «ةياهنلا» .نارغن ىلع عمجيو «راقنملا رمحأ روفصعلا
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 هل لاقي خأ يل ناكو) :( ۲٠٠۰ ) ملسمو ( 570) فتصملل ةياور يفو

 ا اط ناك لاف ا لاق ريم ولا

 ضعب يفف «هتومب هدّقف ىلع هل ٌةيلست .«ريغنلا لعف امو : هيي هلوق يفو

 ىبنلا ةحزامف هيلع الغلا نرحف تاسف هي بعلي ريغت هل ناك دنآل9 + تاَياَورْلا

 .(؟١١) «لئامشلا رصتخم» رظناو ««ريغنلا لعف ام اريمع ابأ اي :لاقف هَ

 E زاوج : اهنم ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه يفو

 صعب ريغصت زاوجو ت نيكل ا حازملا زاوجو E يا «لفطلا

 زاوجو «كلذ نم هايإ يلولا نيكمتو ءروفصعلاب يبصلا بعل زاوجو «تايمسملا

 ناك ام نايبو «مهسينأتو نايبصلا ةفطالمو «ةفلك الب ؛نسحلا مالكلاب عجسلا

 نأل «لهألا ةرايزو «عضاوتلاو لئامشلا مركو َقُلُخلا نسح نم هلت ّيِبَّنلا هيلع

 )۱۲۹/۱٤(. (يوون» . هلع همراحم نم يه ريمع يبأ ةدلاو ميلس ّمأ

 نم تيب لهأ راز هيي هللا لوسر نأ ) )۳٤۷/۲۹٤(: مقرب يتأيسو

 ىلع هل حضنف «تيبلا نم ناكمب ّرمأ جّرخ اًملف ءًاماعط مهدنع معطف «راصنألا

 .«مهل اعدو هيلع ىَّلصف «طاسب

 سابعلا وبأ اهعمج دئاوف ةدع ثيدحلا اذه يفو » :. فذحب  ظفاحلا لاق

 .دّرفم ءزج يف فيناصتلا

 ةدئاف نم مهنم لك ةياور يف ام تْعبتتو هَقرُط عضوملا اذه يف تعمج . دقو

 .ةدئاز

 ثيدحلا لهأ ىلع باع سانلا ضعب نأ ؛هباتك لوأ ىف صاقلا نبا رّكذو
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 . اذه ريمع يبأ ثيدحب كلذ لّثمو ءاهيف ةدئاف ال ءايشأ نووري مهنأ

 ةدئافلاو بدألا نونفو هقفلا هوجو نم ثيدحلا اذه يف نأ ىرد امو :لاق

 . اهجو َنيتس
 نمر سيف اي همعبتا مث هدصاقم ًايدوعسم اهتصخلف ةطوسبم اهقاس مث

 :لاقف هيلع دئاوزلا

 ةباش نكت مل اذإ ةيبنجألا ةأرملا لجرلا ةرايز زاوجو «ناوخإلا ةرايز هيف

 ةيعرلا ضعب ةطلاخمو «ةرايزلاب ةيعرلا ضعب ل حمو

 يهنلا ناو «ةدوملا صقنت ال ةرايزلا ةرثك نأو «هدحو مكاحلا يشمو «ضعب نود
 .[ مدقتو ] «ررضلا وأ ةنتفلا ىشخي نمم صوصخم سانلا ةطلاخم ةرثك نع

 يف نأ ملع هنأل ززقتلا كرتو «روزملا تيب يف رئازلا ةالص بابحتسا هيفو

 .هيف سلجو تيبلا يف كلذ عم ىّلصو ءأريغص تيبلا

 يبصلا ةحزامم نأو «هنم هديفتسي نم ىلإ هملع ملاعلا لمح زاوج هيفو

 . ةزئاج زيمب مل يذلا

 . هريغ وأ نزح نم هجولا يف تارامألا نم رهظي ام ىلع مكحلا هيفو

 نركب هغ لدا ذإ ةانهبحاتط لاج لغ نيعلاب لالدتجسألا رار هيو
 نيزح هنأب مكح ىتح نماكلا رهاظلا
 هلاك وع لا او روك را ناك ج دا اا

 ناك ريمع يبأ نزح ببس نع باجأ يذلا نأل دحاولا ربخ ٍلوبق هيفو

 .كلذك

 كرت زاوجو «ريطلاب ريغصلا بعل زاوجو «هل دلوي مل نم ةينكت زاوج هيفو
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 ىهلتي اميف لاملا قافنإ زاوجو «هب بعللا حيبأ اب بعلي ريغصلا امهدلو نيوبألا

 حانج صقو «هوحنو صفقلا يف ف ريطلا كاسمإ زاوجو «تاحابملا نم ريغصلا هب

 عقاولا ناك امهيأو ءامهنم ا ل ا

 .مكحلا يف رخآلا هب قحتلا

 «باطخلاب ريغصلا ةهجاوم زاوجو «ناويحل ناك ولو مسالا ريغصت زاوج هيفو
 .مهلوقع ردق ىلع سانلا ةرشاعم هيفو

 وبأ ءامدقلا نم اهصوصخب ريمع يبأ ةصق دئاوف ىلع هيبنتلا ىلإ قبس دقو

 يف يذمرتلا هالت مث «ننسلا باحصأ خويشو «ثيدحلا ةمئأ دحأ يزارلا متاح

 .طقف دئاوف رشع نم برقي هوركذ ام عيمجو «يباطخلا هالت مث «( لئامشلا»

 نم عنتمي ال كلذ نأو ءافّلكتم نكي مل اذإ مالكلا يف عجسلا زاوج هيفو

 ةصقلا نأل «ىنعملاب ةياورلا زاوج هيفو ءرعشلا ءاشنإ هنم عنتما امك « هَ ىلا

 . ةفلتخم ظافلأب تءاج دقو ةدحاو

 ةراثو ال رطم راق نالا زاوجو «ثيدحلا ضعب ىلع راصتقالا زاوج هيفو

 نمم نوكي نأ لمتحيو «سنأ | نم نركي نا لحب كلذ عيمجو اصل

 .هدعب

 ل ءاعد هيفو

 ميلس مأ عم هلع 2 یا عدم نارك و اھ جج نا مهل ةبحما راهظإو مداخلا

 . ىهتنا .(هل سنأ ةمدخ ةطساوب هبلاغ ناك ؛اهيوذو

 هظافلأو ثيدحلا اذه قرط عمج يف ءاملعلا نم ددع دهتجا :ةدئاف

 اذه يضحي نأ نكمي ذإ «هيف ةيصوصخل اذه ىرأ تسلو ؛هدئاوف طابنتساو
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 نم هركذ مدقت ام ةّداجلا ةساردلا هذهل عفادلا لعلف «ثيداحألا رثكأ ىلع رمألا

 ال ءايشأ نووري مهنأ ثيدحلا لهأ ىلع باع سانلا ضعب نأ ؛صاقلا نبا لوق

 هَّللاو كلذ ىلع ءاملعلا عباتت مث ريمع يبأ ثيدحب كلذ لّثمو ءاهيف ةدئاف

 . ملعأ ىلاعت

 ۱۳١  قلخلا نسح باب 48

 : لاق هِيَ ىبثلا نع ءءادردلا ىبأ نع - 0

 .«قلخلا نسح نم لقثأ نازيملا ىف ءىش نم ام»

 ام ب 7١ ؛ةلّصلاو ربلا باوبأ 40 :ت .قُّلُخلا نسح يف ب_ م6٠ بدألا ك- 4١ :د]

 .[قّلُخلا نسح يف ءاج

 ٭ حرشلا د

 «ةيجسلاو عبطلاو نيدلا اهنوكسو ماللا مضب :قلخلا :( قلخلا نسح باب )

 ةصتخلا اهيناعمو اهفاصوأو هسفن ىهو «ةنطابلا ناسنإلا ةروصل هنأ هتقيقحو

 ةنسح فاصوأ امهلو ءاهيناعمو اهفاصوأو ةرهاظلا هتروصل ّقّلخلا ةلزنمب ؛اهب

 و

 E E ET AEE ناسف يارقلاو

 يف قلخلا نسح حدم ىف ثيداحألا ترّركت اذهلو «ةرهاظلا ةروصلا فاصوأب

 .(ةياهنلا ) . عضوم ريغ

 قالخألا :(مهفملا» يف يبطرقلا لاقو» :( 415/٠١١ (حتفلا» يف ءاج

 ىلع ةدومحملاف «ةمومذمو ةدومحم ىهو ريغ اهب لماعي ىلا ناسنإلا فاصوأ

 .اهل فصنت الو اهنم فصنتف كسفن ىلع كريغ عم نوكت نأ لامجإلا
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 دض اهنم مومذملاو ءكلذ وحنو بناجلا نيلو دداوتلاو جئاوحلا ءاضقو ةقفشلاو

 .(كلذ

E ( 

 ( ٠75/5١ (ةحيحصلا » رظناو )١57/8(« (يدذمرتلا

 موصلا بحاص ةجرد هب غلبيل قّلخلا نسح بحاص نإو» :رخآلاو

 .(55١؟9) (يذمرتلا ننس حيحص» «« ةالصلاو

 لوو تعمم كدلاق# هلع للا ينير ادفع رق ةريكر دواد رز اكرر

 رظناو «( مئاقلا مئاصلا ةجرد هقّلُخ نسحب كرديل نمؤملا نإ : لوقي هع ء هللا

000000 

E Esكرابملا وسلا  agقرشا يح  

 . (ىذألا فكو «فورعملا لذبو ءهجولا طسب وه» :لاقف

 .( دّسجملا هئيع وأ هتفيحصو هباوث :يأ) :( ۸٠۹/۸ ) (ةاقرملا» يف لاق

 سفن نأ يف رهاظ ثيدحلا اذهو TE فلل ل

 يذلا ثيدحلا يف ءاجامك ؛ زئاج يناعملا هم OE نازو لمعلا

 شبك ةئيهك توملاب ىتؤي»:(۸۹٤۲) ملسم و ( ٤۷۳۰ ) فنصمل | هيوري

 .[يوق اذهو ] . ثيدحلا «حلمأ

 :اهقلاث .لامعألا نوزوملا نأ :اهيناث :لاوقأ يف كلذ ىلع فلتخا دقو

 ١غ"



 (نيحلاصلا ضاير » تعش نإ قلخلا نسح ىف صوصنلا نم ديزملل رظناو

 :لاق ورمع نب هّللادبع نع -_ 6

 : لوقي ناكو ءًاشّحفتم الو ًاشحاف هل يبْنلا نكي مل

 .«ًاقالخأ مكنساحأ مكرايخ»

 ك 47 :م .لخبلا نم هركي امو ءاخسلاو قّلخلا نسخ ب9 .بدألا ۷۸-3 :خ]

 .[ 1۸ ح هلع هئايح ةرثك ب- ١5 «لئاضفلا

 * حرشلا د

 شحُفلا لصأ :يضاقلا لاق :(ًأشّحفتُم الو ًاشحاف هب َيِبَتلا نكي مل)

 )۷۸/٠١(. «يوون» . دحلا نع جورخلاو ةدايزلا

 كلذ فلكتي يذلا :شّحفتملاو هلاعفو همالك يف شحملا وذ :شحافلاو
 . يصاعملاو بونذلا نم هحبُق دتشي ام لك :شحفلاو «دّمعتيو

 نم ؛ةشحاف يهف ةحيبق ةلصَح لكو ءانّرلا ىنعمب ةشحافلا درت ام ًاريثكو

 . «ةياهنلا» .لاعفألاو لاوقألا

 شحفلا هلع يبثلا نكي مل هنأ هلصاح» )١١5/١5(: «ةدمعلا» يف لاق

 م

 ءايبنألا ةفص نم للا نسح :(ًاقالخأ مكنساحأ مٌكرايخ :لوقي ناكو )

 سانلا ةقلاخمو اهمومذم يفرط نيب اهلادتعا وهو «ءايلوألاو مالسلا مهيلع
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 يف ربصلاو ملحلاو «مهيلع قافشإلاو «مهل لامتحالاو «ددوتلاو رشبلاو ليمجلاب

 بضغلا لامعتساو ةذخاؤملاو سانلا ىلع ربكلاو ةلاطتسالا كرتو «هراكملا

 ش . ةظلغلاو ةطالسلاو

 4 كلوح نم اوضَقنال بلقلا ظيلغ اًظَف تنك ولو 9 : ىلاعت هللا لاق

 .فذحب )٥۲/۸( (لامكإلا لامكإ» «[ ١59 :نارمع لآ]

 ناك ؛رثكأ هيف قلا نسح ناك نمف» :( 454/7) (ضيفلا ١ يف لاق

 . ( رثكأ هريخ

 يبثلا عمس هنأ هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع 2-65

 : لوقي هل

 .«؟ةمايقلا موي ًاسلجم ينم مكبرقأو «يلإ مكّبحأب مكر بخأ»

 ! هللا لوسر اي معت :موقلا لاق ًاثالث وأ نيترم اهداعأف ,موقلا تكسف
 :لاق

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 +٭ حرشلا د

 حرط هيف :(؟ةمايقلا موي ًاسلجم ينم مكبرقأو «يلإ مكّبحأب مكربخأ)
 هع هللا لوسر نم هبرقل ؛نسحلا قلا يذ ةلزنم ومس هيفو «قيوشتلل لاؤسلا
 . ةمايقلا موي اسلجم

 ! هللا لوسر اي مّعن :موقلا لاق ءًاثالث وأ نيتّرم اهداعأف «موقلا تكسف)
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 ال اميف ضوخلا مدعو «ملاعلا يدي نيب توكسلا هيف افلح عكا :لاق

 زجع اذإ ةباجإلاو .حيضوتلاوأ هيبنتلاوأ ديكأتلل لوقلا ملاعلا ةداعإو «ملعي

 . كلذ نع نورضاحلا

 ةمايقلا موي اج م كوتا ؛«يلإ مكب حأ نم َنِإ) : ةياور يفو

 SE ME ينم مك دعبأو ىلإ مكضغبأ اا

 .نوقهيفتملاو «نوقدشتملاو «نوراثرثلا

 . «نوربكتملا : لاق ؟نوقهيفتملا امف ؛نوقّدشتملاو نوراثرلا انملع دق :اولاق

 مقر تحت هضعب يتأيسو ۷۹١(« ) (ةحيحصلا» رظناو هريغو يذمرتلا هجرخأ

 0 ا

 هع یو انلكت ؛مالكلا نورثكُي نيذلا مه نوراثرثلا» : «ةياهنلا» يفو

 ؛مالكلا يف نوعسوتملا مه :نوقدشتملا و .هديدرتو مالكلا ةرشك ةرثرغلاو «قحلا

 . زارتحاو طايتحا ريغ نم

 قدشلاو .مهيلعو مهب هقدش يولي «سانلاب ءىزهتسملا قّدشتملاب دارأ ليقو

 . مفلا بناج

 ذوخأم «مههاوفأ هب نوحتفيو مالكلا يف نوعسوتي نيذلا مه :نوقهيفتملاو

 .(عاستالاو ءالتمالا وهو «قهقلا نم

YVT/ 9Vلاف هلع هللا لزسودلا تره نبأ نقع  

 .«قالخألا حلاص مّمتأل دع اإ

 .[ةتسلا بتكل ١ نم ءيش يف سيل ]
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 دب حرشلا دب

 . تلسرأ : يأ :( تنعب اَعإ)

 : فرصتب۔ ( 517/7 ) (ضيفلا» يف ءاج :( قالخألا حلاص َمَمَنَأل
 ةه ع ةا تناك اديني قالخألا كاس لمكأ نأ لج ا يأ
 . ةقرفتلا

 اهَعَمج يتلا داعملاو نيدلاو ايندلا حالص يه : قالخألا حلاص : يلارحلا لاقو

 يتلا يايند يل حلصأو «يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصأ مهلا » : هلوق يف

 .( ۲۷۲۰ ) ملسم هجرخأ .(يداعم اهيف يتلا يترخآ يل حلصأو «يشاعم اهيف

 .( 45) (ةحيحصلا» .« قالخألا مراكم ممتأل تشعب اًمإ) : ةياور يفو

 . (حلاصو :(كردتسملا» يفو ««يحلاص» :لصألا يف تدرو : ةظحالم

 «ميمتتلا يف نودوصقملا مه ساتلا «« قالخألا يح اص » :انلوق يفو : تلق

 .ملعأ هّللاو «ةدحاو ةرمثلاف سالا ىلإ اهدرم «« قالخألا حلاص » :انلوق يفو

 : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع - 64

 ًامثإ نكي مل ام ؛امهَرَسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب هلت هللا لوسر رّيخ ام»
 .هنم ساتلا دعبأ ناك امثإ ناك اذإف

 «ىلاعت هللا ةمرح كهنت نأ الإ ‹هسفنل هل هلع هللا لوسر مقتناامو

 .«اهب لجو زع هلل مقتنيف
 هتدعابم ب 7٠١ ؛لئاضفلا ك ٤١ :م . هلي يبنلا ةفص ب *١ «بقانملا ك 5١ :خ]

 .[ ۷۷ ح «ماثآلل هع



 دب حرشلا د“

 : يضاقلا لاق : (امهّرَّسيأ راها الإ نير نيب هيم هّللا لوسر َرْيُخ ام)

 هيف ابين ةر لاف هللا عيان امال هت نوكي نأ لمتحيو

 يف هتمأ قح يف وأ «ةيزجلا ذخأو لاتقلا نمرافُكلا نيبو هنيب اميف وأ «ناتبوقع

 (يوون» .«اذه لك ىف رسيألا راتخي ناكو ,داصتقالا وأ ةدابعلا ىف ةدهاجملا

.)A/ ۱°) 

 ةماقإ باب ) «دودحلا» باتك يف (حتفلا» يف ظفاحلل ديفم مالك كانهو

 (بقانملا» باتك كلذكو «( 1۷۸١ ) مقر تحت للا ارل ماقتنالاو دودحلا

 . تعش نإ هيلإ عجراف ( 5570 ثيدحلا تحت ( هلع يبنلا ةفص باب )

 اًمأو» :يوونلا لاق :( هنم سالا دعبأ ناك ًامثإ ناك اذإف ءًامثإ نكي ملام )

 ناك نإ اما توقفاتملاو زافكلا رخ اذ روضغيف ة(امتإ نكي غلام :اهلوق

 اطقم ءانثتسالا نوكيف ؛نيملسملا نم وأ ىلاعت هللا نم رييختلا

 نكي ملام : يأ : اهتز نكيول انو :(١١؟/5١)(ةدمعلا» ىف لاقو

 4# ىشألا راتخي ةفييح ناف ءامثإ لهسألا

 امهدحأ نيرمأ ىف هل هللا لوسر ريخي فيك تلق نإف» :ىنامركلا لاق

 ۰ .مثإ

 هانعمف نيملسملاو هللا نم ناك ْنِإو ءرهاظف رافكلا نم ناك نإ رييختلا : تلق

 ناف ءاهيف داصتقالاو ةدابعلا يف ةدهاجملا يف رييختلاك ؛مثإ ىلإ ٌدؤي مل ام

 .(زوجت ال كالهلا ىلإ رجني ثيحب ةدهاجا

 نادم



 بقاع ام » :- ةدايزب- (ةياهنلا) يف لاق : (هسفنل هل هللا لوسر مقتنا امو)

 . (هلّبق نم هاتأ هوركم ىلع ًادحأ

  اهنع هللا ىضر. ةشئاع ثيدح نم (۲۳۲۸) «ملسم حيحص)9 يفو
 نأ الإ «ًامداخ الو ةأرما الو هديب طق اعيش هلت هللا لوسر برت ام » : تلاق
 كهتتنُي نأ الإ «هبحاص نم مقتنيف طق ءيش هنم لين امو هللا ليبس يف دهاجي

 .(لجو رع هلل مقتنيف هللا مراحم نم ءيش

 عطقنم ءانغتسا : ( اهب لجو رع هلل مقتنيف «ىلاعت هللا ةمرح كهنت نأ الإ )
 قامت رفقا همّرتخ ابا را وشو للا ترم تكا اذإ نکل هانم
 .:فرصخب يرون: كلذ ټکنرا نم مقار

 «ىذألا لامتحاو ملحلاو وفعلا ىلع ثحلا ثيدحلا اذه يف» :لاقو

 .هوحن وأ امّرحم لعف نمم ىلاعت هللا نيدل راصتنالاو

 قّلُخلا اذهب قّلخعلا رومألا ةالو رئاسو ةاضقلاو ةّمئالل ب
 .( قلاعت هللا ىج لمهي الو ةسفنل قني الف مركلا

 كرت ىلع ثحلا ثيدحلا ىفو» :( 0/5/75) «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 .هيلإ رطضي ال اميف حاحلإلا كرتو ءرسيلاب عانتقالاو سسعل يشلاب ذخألا
 لع تاو ةا يبطي ملام سراب هالا لإ بدا كلذ دوو
 «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ بدنلاو «ىلاعت هللا قوقح يف الإ وفعلا

 .هنم دشأ وه ام ىلإ ضفي هي مل ام كلذ لحمو

 نمؤي ثيحب ؛كلذ نم ًانكمتم مكاحلا ناك نإو سفنلل مكحلا كرت هيفو

 .(ملعأ هللاو «ةداملا مسحل نكل «هيلع موكحما ىلع فيحلا هنم

 د هنأ هيفو
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 لاق دوعشم نب هللادبغ نعد 0

 ّنِإو ,مكقازرأ مكنيب مسق امك «مكقالخأ مكنيب مّسق ىلاعت هللا نإ»

 نم الإ ناميإلا يطعي الو «بحي ال نمو ًبحأ نم لاملا يطعي ىلاعت هللا

 . بحب

 نأ ليللا باهو «هدهاجي نأ ودعلا فاخو «هقفني نأ لامل اب نض نمف

 هّللاو ءهّلل دمحلاو «هّللا ناحبسو هللا الإ هلإ ال : لوق نم رثكيلف «هدباکی

 .(ربكأ

 يف انخيش ليصفت رظناو «يأرلا لّبق نم لاقي ال هنأل «عوفرملا مكح يف

 .( ٤ ۲۷١ ) (ةحيحصلا»

 روخبو تب فخ لاب موسكو ةا ىف لاق ٠ ق ىلاعت هللا هاو

 . (نيعم رادقمب ردق ىنعملاو «هأزج همسقو همّسق :(سوماقلا» ىفف «هديدشت

 :(۷۲۷/۸)- فذحب- «ةاقرملا» يف ءاج :( مكقازرأ مكنيب مسق امك )

 e e ي
 اهب ثم نيح 80ه

 .([7؟7؟ :فرخزلا ]

 چ ا و لآ لا قزرلا ف نا وا رعد کن

 يخ ایک للا“ لوقيف هبر وعدي هم ۶ هللا لوسر ناك دقو قالخألا
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 مقرب «ءاورإلا» يف انخيش هجّرخ حيحص ثيدح وهو «( يِقّلُخ نسحف «يقّلَخ

 )۷٤(.

 يايلوألاو ءايبنألا نم :يأ :(بحأ نم لالا يطعي ىلاعت هللا نإو )

 RT SC نانيلسك

 E ا ا و اا بسب ةلاوسو))
 دي ا :ىلاعت

 ٠ :ءارسإلا] 4 اروظحم

 اعر أ ر

 نم جاردتسا اذه نف ءايندلا اوطعأ دق يصاعملا لهأ ىأر اذإ ءرملا رتغي الف

 :لاعقدللا

 ركي نمل انْلعَج ةدحاو ةَمأ سانلا نوكي نأ الولو )» :هناحبس لاق

 اباوبأ مهتويبلو « نورهظي اهل جِراعَمو ةّضف نم افقس مهتويبل نمحرلاب
 اًيْندلا ةاَيَحْا عام امل كلذ لَك نو ًافرخزو « وكت اهْيلع ارْرْسَو
 . [0 م : فرخرلا] 4 نيقتملل كبر دنع ةرخآلاو

 .نيحلاصلاو ءايلوألاو نيلسرملاو نييبنلاك : ( بحي ْئَم الإ ناميإلا يطعُي الو )

 اناقوتيو انبولق تّبثي نأو ءانم هعزني ال نأو «نامبإلا انيطعي نأ هللا لاسنف

 كتم ناكل لكيت یا هب نو هت ام : نيف +( لاكاب ني نحف و

 . «ةياهنلا» . كدنع هعقومو

 .ريخلاو ربلا هوجو يف : يأ : ( هّقفني نأ )
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 .نيع ضرف داهجلا نكي مل اذإ : (هدهاجي نأ ودعلا فاخو )

 . ليللا ةالصل ةدشلاو قيضلا لمحت ةدباكملا :( هدباكي نأ ليللا باهو)

 هللا الإ قحب دوبعم ال : هللا الإ هلإ ال : (هّللا الإ هلإ ال :لوق نم رثكيلف )

 ا

 سيدقتلاو هيزنتلا : حيبستلا لصأ» : ٠ ةياهنلا» يف لاق :( هللا ناحبسو )

 .ًاعاستا هنم برقت عضاوم يف لمعتسا مث «صئاقنلا نم ةئربتلاو

 هناك «رسطم لقب زادبعلا ىلع تدع رهو هللاي + هللا تاس نيم

 ا الاف

 لل ركشلا : ا ر :ريرج نب رفعج وبأ لاق : (هّلل دمحلاو)

 و اهب فلكس رياح وو او جم دنع اهرئاس لود اا

 يف ؛دحأ هريغ اهددعب طيحي الو ؛ددعلا اهيصحي ال يتلا معتلا نم هدابع

 ام عم «هضئارف ءادأل نيفلكملا ماسجأ حراوج نيكمتو ؛هتعاطل تالآلا حيحصت

 قاقحتسا ريغ نم « «شيعلا مي ميعن نم هب مهاذغو «قزرلا نم مهايند يف مهل طسب

 ل ا ا ع

 .(ريثك نبا ريسفت ) نع «(ارخآو

 . (ةياهنلا ١ رظناو ءامهمعأ دمحلاو نابراقتم ركشلاو دمحلاو

 فيلأت «ةيميت نبا مالسإلا خيشل (ةيطساولا ةديقعلا حرش ) يف ءاجو

 ليمجلا ىلع ناسللاب ءانثلا وه :دمحلا) :( ٠٠٠١ ٥١ ) ساره ليلخ دمحم
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 E ةا ىلع لجرلا تيس :لاقي ؛اهريغ وأ ناك ن «يرايتخالا

 لاق ؛حراوجلاو ناسللاو بلقلاب نوكيو ؛ةصاخ ةمعنلا ىلعف ؛ركشلا مو

 :رعاشلا

 محلا ريمّضلاو يناسلو يدي  ةئالت يتم ءامعتلا مكتدافأ

 ناسللاب ءانثلا ىف دمحلا درفنيو «ةمعنلا ىلع ناسللاب ءانثلا ىف ناعمتجي

 .ةمعنلا صوصخ ىلع حراوجلاو بلقلاب ءانثلاب ركشلا درفنيو

 .«سكعلاب ركشلاو «ةلآصخأو أقّلعتم معأ دمحلاف

 عضوم لعفأ عضوف «ريبكلا هّللا :هانعم » :(ةياهنلا» يف ءاج : (ربكأ هّللاو )

 :.قدزرفلا لوقك «ليعف

 لوطا و رع همئاعد ايب انل اتا كنس يلا لإ

 .[ملعأ هّللاو «هنم ىوقأ هدعب امو حوجرم اذهو ] ةليوط ةزيزع : يأ

 حوضول (نم) تفذحف «مظعأ : يأ «ءيش لك نم ربكأ هللا :هانعم :ليقو
 .اهانعم

 .اهب قّلعتي ام كلذكو ءاهفذح ركذي ال رابخألاو «ربخ :ربكأو

 طع ارك هنك فرعي نأ ن رك هللا ها ليقو

 نهلقئأ ام- سمخل هديب راشأو خب خب» :(١؟4١) (ةحيحصلا) ىفو

 "م



 : نازيملا ىف

 ىفوتي حلاصلا دلولاو بكأ هّللاو هللا الإ هلإ الو لل دمحلاو هللا ناحبس

 .( هيستحيف ملسملا ءرملل

 .ةغلابملل هب اهر و ءيشلاب ىضرلاو حدملا دنع لاقت ةملك :(خب )و

 1۳٦ سفنلا ةواخس باب 1۲۰

  - V1لاق هي يبنلا نع «ةريره يبأ نع :

 .«سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو «ضَرَعلا ةرثك نع ىنغلا سيل»
 ىنغلا سيل- ٤٠٠ «ةاكزلا ك- ”١ :م . سفنلا ىنغ ىنغلا ب_ ١١ «قاقرلا ك ١ :خ]

 ٠١١[. ح «ضّرَعلا ةرثك نع

 * حرشلا د

 . اهمركو اهدوج : يأ :( سفنلا ةواخس باب)

 كرتلاف «هب ثبشعت ملو هتکرت :ءيشلا نع هسفن تّحسو :« طيسولا» يفو

 .«ءاخسلاو دوجلا وه انه

 «دوجلا ىنعمب وهف ءاخسلا اًمأو» :( ٠١۷/٠٠١ ) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 .(ضوع ريغب ىنتقي ام لذب وهو

 ؛ةيببس :نع :( سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو .ضرَعلا ةرثك نع ىنغلا سيل )

 . لامل او عاتملاو ضرعلا ةرثك ببسب ىنغلا سيل : يأ

 . «ةياهنلا» .اهماطحو ايندلا عاتم :  كيرحتلاب- : ضَرَعلا
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 - ضرعلا :سراف نبا لاق 2 :(؟07؟/١١) (حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 امف حتفلاب اّمأو «ضورع هعمجو دقن ريغ لالا نم ناك ام لك  نوكسلاب

 ( اًيندلا ضرع نوديرت إل : ىلاعت لاق ءايندلا يف هظح نم ناسنإلا هبيصي
 .[ 5ا/ :لافنألا]

 اريك نأ لالا ا فيقع ی فود يمل عيونا لأك
 الو دايدزالا يف دهتجي وهف «يتوأ امب عنقي ال لالا يف هيلع هللا عّسو نمم

 «سفنلا ىنغ ىنغلا ةقيقح اًمِإو «هصرح ةّدشل ٌريقف هّناكف «هيتأي نيأ نم يلابي

 حلا الو «دايدزالا ىلع صرحي ملو «يضرو هب عنقو يتوأ امب ىنغتسا نم وهو

 ۰ .ينغ هنأكف «بلطلا يف

 وه حودمملا وأ ميظعلا وأ عفانلا ىنغلا نأ ثيدحلا ىنعم :يبطرقلا لاقو

 «تمّظعو تّرعف «عماطملا نع تّفُك هسفن تنغتسا اذإ هنأ هنايبو ؛سفنلا ىنغ

 نم ؛هلاني يذلا ىنغلا نم رثكأ حدملاو فرشلاو ةهازنلاو ةوظحلا نم اهل لصحو

 لاعفألا سئاسخو رومألا لئاذر يف هطّروي هَّنإف ؛هصرحل سفنلا ريقف نوكي

 نوکیف «مهدنع هرالق رُعصيو سالا نم همذي نم رثکیو «هلخبو هعّمه ةءاندل

 ٠ .ليلذ لك نم لذأو ريقح لک نم رقحأ
E OES E ASAN EEقلع ر  

 امب ىضري لب «لاؤسلا يف فحلي الو «بلطلا يف حلي الو «ةجاح ريغل دايدزالا

 ل يوكل لا ىلع ا او ادا ار اك ا

 داد ا ر ا الا »بليك يف رع لب یل ا دعك

 هنأكف ءيطعأ امب نغتسي مل هنأل ؛لاملا نم ريقف هنأكف «فسأو نزح بولطملا
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 ًاملع «هرمأل ميلستلاو «ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا نع أشني امإ سفنلا ىنغ مث

 نسحأ امو «بلطلاو صرحلا نع ضرعم وهف «ىقبأو ريخ هللا دنع يذلا ناب
 :لئاقلا لوق

 ارقف ىنغلا كاذ داع اعيش داز نف ةجاح ّدس نم كيفكي ام سفنلا ىنغ

 ةيملعلا تالامكلا لوصح سفنلا ىنغب داري نأ نكمي : يبيطلا لاقو

 ۰ : لئاقلا راشأ كلذ ىلإو «ةيلمعلاو

 رقفلا لمن يذلاف رقف ةفاخم هلام مج يف تاعاسلا قفني نمو

 ال «تالامكلا ليصحت وهو يقيقحلا ىنغلا يف هتاقوأ قفني نأ يغبني : يأ

 . «ًارقف الإ كلذب دادزي ال هّنِإف ءلاملا عمج يف

 نإ وب ناس ان يسع اج فانت كعمل لالا ةيربخ ا سقت هيو

 لب هتاذل ًاينغ سيل ريشكلا لالا بحاص كلذكو ؛ةلمجلا يف ًاريخ ىّمسُي ناك

 تابجاولا يف هفّرص يف فقوتي مل ؛ًاّينغ هسفن يف ناك إف «هيف هفرصت بسحب

 ر هكسمأ ؛اريقف هسفن يف ناك نإو «تابرقلاو بلا هوجو نم تابحتسملاو

 نإو «ىنعمو ةروص ريقف ةقيقحلا يف وهف «هدافن نم ةيشخ هب رمأ اميف هلألب نم
 ناك امبر لب «ىرخألا يف الو ايندلا يف ال هب عفتني ال هنوكل ؛هدي تحت لاملا ناك

 . (هيلع ًالابو

 : هلع هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو

 .( ؟ىنغلا وه لاملا ةرثك ىرتأ رذ ابأ ايو

 !ِهَّللا لوسر اي معن : تلق

 .« ؟رقفلا وه لاملا ةَّلق ىرّتفأ » :لاق
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 هللا لوسر اي معن :تلق

 يف نابح نبا هاور .(«بلقلا رقف رقفلاو «بلقلا ىنغ ىنغلا امنإو :لاق

 .(4811ا/) ( بيغرتلا حيحص» يف وهو (هحيحص )

 ختو قاتلا ىلع تقلا اهني دئاوفلا نم ديدعلا ثيدحلا يفو

 .مهوتلا عفدو تايكولسلا

 ام ثيدحلا يف سيل ذإ «بابلاب ثيدحلا ةقالع نع ءرملا لءاستي دق :ةدئاف

 ىلع صرحلا وه ةواخسلا نم عناملا إف «رمأي هنإ ىلب .ةلهو لوأل ةواخسلاب رمأي

 ىنغلاو «ضّرَعلا ةرثك نع نوكي ال ىنغلا نأ ملع اذإف ءرقفلا نم فونلاو ىنغلا
 ىلاعت هّللاو ءءاطعلاو لام لاب تّحلسو هسفن تداج ءاهرقف رقفلاو «سفنلا ىنغ

 .ةيئلغأ

 نم دارملا لملف ( ةاكزلا باتك ) يف «ملسم حيحص» يف ثيدحلا اذه ءاجو

 يوبتلا هيجوتلا ءاجفا نم ديزملا وأ ىنغلل ًابلط ةاكزلا نع عدتمي دق ءرملا نأ كلذ

 . ملعأ ىلاعت هَّللاو «يقيقحلا ىنغلا ىنعم نايبب

 دوا جا 0#

 : لاق سنأ نع _ 1

 ءيشل يل لاق امو ٬طق فا يل لاق امف ,نينس رشع هت يبنلا تمدخ»

 .؟هّيْلعف مل :هتلعف ءيشل الو ؟هتلعف تنك الأ : هلعفأ مل

 كد عع :م «لخبلا نم هركي امو ءاخسلاو «قلخلا نسح ب۔۳۹ (بدألا كد خ]

 .[ه١ ح ًاقّلُخ ساتلا نسحأ هلع هَّللا لوسر ناك ب 1۳ «لئاضفلا



 +٭ حرشلا

SEE E ياك EEE EE 

 .رجضتأ ىنعمب عراضم

 لمعتستو «رافظألا خسو فتلاو فألا لصأ» ۷٠/٠٠١(: ) يوونلا لاق

 نينثالاو دحاولا يف لَّمعتست «لعف مسا يهو ءرّذقتسي ام لك يف ةملكلا هذه

 . 4 فأ امهل لقت الو إل : هللا لاق ءدحاو ظفلب ركذملاو ثنؤملاو عمجلاو

 هانعم :ليقو «هل فأ :لّقثتسيو هنم رجضي ام لكل لاقي» :يورهلا لاق

 .4 ليلقلا وهو فقالا نم ذوخلام راقتخ الا

 .«ةيوحنلا تاودألا مجعم» يفنب قبس اذإ ىضم امل نامز فرظ :طق

 .هوفعو هقلخ نسحو هل هبدأ هيفو

 مل :هتلعف ءيشل الو ؟هّمْلعف تنك الآ :هلعفأ مل ءيشل يل لاق ابمو)

 ىلع هلع يبنلا ضارتعا كرت نأ ملعا) : ( ۷٠/١٠١ ) «ةاقرملا» يف لاق : ( ؟هّئتْلعف

 ةمدخلاب قلعتي اميف ضرفي اإ ؛هرمأ فلاخ اميف-هنع هللا يضر سنأ

 . هيف ضارتعالا كرت زوجي ال هّنإف :ةيعرشلا فيلاكتلاب قّلعتي اميف ال «بادآلاو

 لإ ينل نم هيلإ هجو ًارمأ بكتري مل هنإف «سنأ حدم ًاضيأ هيفو
 .(ام ضارتعا

 ىلع باتعلا كرت اذه نم دافتسي» :( 410/١١ ) (حتفلا» يف ظفاحلا لاقو ٠

ELهيزنت ةدئافو ؛هيلا جيتحا اذإ هب رمألا فادكتساب هنع ةحودنم كانه  

 يف كلذ لكو «هتبتاعم كرتب مداخلا رطاخ فالغتساو «مذلاو رجزلا نع ناسللا

 ءاهيف حّماسُني الف ًاعرش ةمزاللا رومألا اًمأو «ناسنإلا ظحب قلعتت يتلا رومألا
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 .(1514/1557)رظناو ««ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب نم اهنأل

 نم :لوقأف «سفنلا ةواخس بابب ثيدحلا ةقالع نع ءرملا لءاستي دق : ةدئاف

 E ی وا ا ناك ولاد ر نأ نا رام
 . (ملعأ هّللاو «هيلإ ةجاحلا

3 a ع ü 

 ا نانا نع 011011

 ناك نإ هل زحنأو هدَعَو الإ دحأ هيتأي ال ناكو ؛ًاميحر هت لب يبنلا ناكد
 .ةدنع

 يتجاح نم يقب الإ : لاقف هبوثب ذخأف يبارعأ هءاجو ؛ةالصلا تميقأر

 .(ىّلصف لّبقأ مث ,هعجاح نم غرف ىتح هعم ماقف « ءاهاسنأ فاخأو ؛ةريسي

 .هانعمب [ ةماقإلا دعب ةجاحلا هل ضرعت مامإلا ب۲۷ «ناذألا ك- ٠١ :خ ]

 ٭ حرشلا *

 َنيِمْؤُمْلاب ْمُكَلَعصيِرَح :یلاعت هلوقك :(ًاسيحر هت أل ناک
 .[١؟ 8: ةبوتلا ] 4 ميحر فوؤر

 هرضحأ ءيشلا زجنأ : ( هدنع ناك نإ هل زجنأو «هدعو الإ دحأ هيتأي ال ناكو )

 عاطتسا ام مهنم دحأ بلط هّدر مدعو هتمأب هي هتمحر نم اذهو .هل هاضق وأ

 كيس كلذ ىلإ

 يتجاح نم يقب ام :لاقف هبوب ذَّخآف يبارعأ هءاجو ءةالصلا تميقأو) .
Eبارعألا دايتعا ىلع لدت بلطلا يف ةأرُجلا هذه : (اهاسنأ فاخر  
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 «مهايإ هدر مدعو هسفن ةواخسو هتباجتساو هلع هعضاوت نم نوري امل ؛بلطلا

 . ملعأ هّللاو

 هع يبنلا ءايح هيف : ( ىَّلصف لّبقأ مث «هتجاح نم عرف ىّتح هعم ماقف)

 كلذ لمحت نم ةعامجلا تنم اذإ درفلا ةجاح ةيبلت هيفو «هلذبو هسفت ةواخسو

 - سنأ نع :(705) مللسمو ( 1۲۹۲ ) (هحيحص» يف فتصملا یورو

 لاز امف هع هللا لوسر يجاني لجرو ةالصلا تميقأ» :لاق- هنع هللا يضر

 . «ىلصف ماق مث ؛هباحصأ مان ىتح هیجانی

 ةماقإلا نيب لصفلا زاوج هيف )١54/15(: ١ (حتفلا ١ يف ظفاحلا لاق
 .(هوركم وهف ةجاح ريغل ناك اذإ اما ,ةجاحل ناك اذإ مارحإلاو

 هل مامإلا نأ ىلع ليلد هيف :( ٠۰٥/۳ ) «يرابلا حتف» يف بجر نبا لاقو

 . (ةجاح هل تناك اذإ ةالصلا ةماقإ دعب ةالصلا ىف لوخدلا رخؤي نأ
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 : لاق رباج نع - ۳

 .«ال :لاقف ًائيش هب يبنلا لئس ام»

 ك ٤١ :م .لخبلا نم هركي امو ءاخسلاو قلخلا نسخ ب۹ «بدألا ك- 78 :خ]

 ٠١[. ح ءال :لاقف :طق اعيش هلت هللا لوسر لكس ام ب ١ 4 «لئاضفلا

 ٭ حرشلا #

 .ايندلا عاتم نم ًائيش لكس ام :يأ : (ال :لاقف اعيش هلت ئبنلا لكس ام)

 .(ل١5١/1) (يوون»
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 .هّمنمف ايندلا رّمُأ نم ءيش هنم بلّط ام هانعم : ينامركلا لاق » : ظفاحلا لاق
 : قدزرفلا لاق

 هدهشت يف الإ طق ال لاق ام

 هنأ دارملا لب ءًامّزج ةنم بلطي ام يطعُي هلأ دارملا سيلو :[ ظفاحلا : يأ] تلق
 .« تكس ألإو ؛ًاغئاس ءاطعإلا ناك نإ هاطعأ هدنع ناك نإ لب ؛درلاب قطني ال

 «ءاطعلل ًاعنم (ال) لقي مل هانعم» :مالسلادبع نب نيدلا زع خيشلا لاقو
 ام دجأ آل تلق )» : ىلاعت هلوق يف امك ًاراذتعا اهلوقي ال نأ كلذ نم مزلي الو

 :aY]. ةبوتلا ] 4 هيلع مكلمحأ

 . «مكلمحأ ال نيبو ؛مكلمحأ ام دجأ ال لوق نيب قرفلا ىفخي الو

 . ( هلل هدوج ةرازغو هئاخس مظع نايب اذه يف» :. فذحب  يوونلا لاق

 . ىهتنا

 ٠ هلع يبنلاب ىساتي نأ ةوعدلاو ريخلا ىلع صرح نم لك ىلع يغبنيو
 دار للا يف ةنينابت رمت ي «بّيطلا يئآرقلا قنُخلا اذهب قّلختيف

 ًاميظع ًاباوثو ,مهييحُي امل لوسرللو هلل أل سالا لّبق نم ةباجتساو «سفتلا يف

 .ةرخآلا يف ىلاعت هّللا دنع

 :  هنع هللا يضر- سنأ ثيدح نم (۲۳۱۲) (ملسم حيحص) يف ءاجو

 ئأ :لاقف هّمْوق ىتاف «هايإ هاطعاف «نّيلبج نيب ًامَنَغ هب بتلا لاس الجر نأ

 .َرْقَفلا فاي ام ءاطَع يطعُيل ًادّمحم نإ !هللاوف ءاوُملسأ !موق
 رباه د ريا رر

 نوکی ىتح مسي اًمف . ايندلا الإ ديري ام ملسيل لجرلا ناك نإ : سن لاقف
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 E RAE ع تما

aامأ ا ل  

 اهدنع عمتجا ناك اذإ ىتح «ءيضشلا ىلإ ءيشلا عمجب تناكف ةشئاع

 نقل ين: كفن ال تناك دامس ناو( تيت

 *ي حرشلا

 هيفا: فلش اتد وجو ياما و ةا قم درجا نارا تنا راو

 . ةحلاصلا مهلامعأب ءادتقالل نيحلاصلا نع ثّدحتلا

 اهدنع عمتجا ناك اذإ ىتح «ءيشلا ىلإ ءيشلا عمجت.تناكف ةشئاع ام )

 نكمي ال ليلقلا نأ ةشئاع تأر» :( ۳۷١/١ ) («لضفلا» ىف ءاج :(تّمسق

 نزحي امبر مهّضعب هتطعأ نإو «مهترثكل اهئاطع ىلإ عّلطتي نم نيب هتمسق

 يذلا ريسيلا رزثلا الإ مهنم لكل عقي مل ةعامج نيب هّْنَمّسُق نإ اهّنأو «نورخآلا

 هب قدصتت نأ ةّينب اهدنع لاملا عمتجي نأ تراتخاف «هتجاح نم اعقوم عقي ال

 نزلت هل ی يتحسس مزن دحاو لک لانف ا هاك ها 81 عمتجا اذإف

 :هيفو (مهل عفنأ كلذ نوكيف

 امك اهل لاق الل ىذا A انيك كدت هناك رانج كيور

 يعويف يعوت الو «كيلع هللا يصحيف يصحُت الو يقفنأ» :«نيحيحصلا » يف

 . «كيلع هللا

 .«كيلع ىكويف يک وت الو» : يذمرتلا ةياور يفو
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 :ءاكيإلاو ءاعيإلا ةلمج يف لخاد هب قدصتي نة عمجلا نأ تاارف

 . (قفوملا هّللاو «ريخلا اتّرحت امهاتلكف

 N قت كقتمعلا ارو تايلغيرك ريف نكوم أل تيدحو + كلف

 .(١؛9*)

 . تافدارتملا نم ( ىكوتو ىعوت » اتملكو

 ستوب سيق الا ىف( كيلعامللا يوم E 0 ةياهكلا +: ضاداح

 :هيفو ؛( كقزر قيضتب يّزاجتو «كيلع حشيف «ةقفتلاب

 ان سمو كنعان و يرحم ذل هيأ كغ ويف نك جالا

 . (كنع قزرلا ةدام عطقنتف ؛كيدي يف

 قالا هج شا ف افيش رهو ال هلع تلا ناك و: لاف هنأ نقع

 .( 7١5١ ( لئامشلا رصتخم » ىف انخيش هححصو هريغو ( ) ۲۳٣۳

 «تاردقلاو تاقاطلا توافتو ءصوصنلا فلاخت ال يتلا ءارآلا مارتحا هيفو

 .امهنع هّللا ىضر «ءامسأو ةشئاع لضف هيفو

  0١باب الشمّ  ۱۳۷

 ني هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع 5 TAI ا

 الوب ابا ديمون رج يق مايج ناع دولا ليت ا ابق عملا

 .«ادبأ دبع بلق يف ناميإلاو حشلا عمتجي

 ك £ :هج .SENE ۸ داهجلا ك ۲١ :ن]

 .[۲۷۷ ٤ ح «ریفنلا يف جورخلا ب ۹ ,داهجلا
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 دب حرشلا د

 ی ا ل يه سدت او

 يف عامتجالا نأل ءهيلع ناخدلا لوخد 3 يف ؛رابغلا هفوج ىف لخد ثيح

 .(۳۹۰/۷) (ةاقرم» . عانتمالا زيح

 « يئاسنلا حيحص » رظنا «« ملسم يرخنم يف » : يئاسنلا دنع ظفل يفو

(5915), 

 ا دفا بلا ( ًادبأ دبع بلق يف ناميإلاو حشلا عمتجي جی الو )

 . لخبلا نم عنملا يف غلبأ

 ٠ ليقو  E eماع حشلاو .

 لخبلا : يأ : ناميإلاو حشلا عمتجي بي الو( ۰ /۷ ) «ةاقرملا» يف لاقو

 دابعلا ملّظ ىلإ ٌرجي رم ل « .

 ناميإلا رثأ نايب هيفو «هببسب ناميإلا ناصقن نم فيوختلاو «حشلا نع يهنلاو

 ' .دبعلا ةماقتسا ىف

 : لاق ةا قو اةللادوع وع 7 ل حلا

 لاقف  هقّلُخ نم اورکذف ًالجر اورَكذف  هّللادبع دنع ًاسولج انك
 ءال :اولاق ؟هوديعت نأ نوعيطتست متنكأ ؛ هسأر متعطق ول متيأرأ : هّللادبع
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 نوعيطتست ال مكْنإف : لاق .ال :اولاق ؟هّلجرف : لاق ءال :اولاق ؟هديف : لاق

 !؟هَقْلَح اورّيغت ىتح هقّلخ اوریغت نأ

 نوكت مث ءًامد ردحنت مث ,ةليل نيعبرأ محلا يف رقتسعل ةفطنلا نإ
 وأ ًاّيقشو هقلخو «هقزر بتكيف اكلم هللا ثعبي مث ,ةغضم نوكت مث ,ةقلع

 .اديعس

 حص دقو «عوفرملا مكُح يف خلإ ...٠ ةفطثلا نإ » : هلوق نكل ءأفوقوم دانسإلا نسح]

 .[(71 49 ؛ءاورإلا» - ًاعوفرم

 ٭ حرشلا *«

 . هنع هللا يضر «دوعسم نبا وه :( هّللادبع دنع اسولج انك )

 ؛هّسأر مّعْعطق ول متيأرأ :هللادبع لاقف . هقّلُخ نم اوُرَكذف الجر اوُركذف)

 ؟هّلجرف :لاق ءال:اولاق ؟هدّيف :لاق ال :اولاق ؟هوديعت نأ نوعيطتست متنكأ

 :(!؟هَقْلَخ اوریغت ىتح هقّلُخ اورّيغت نأ نوعيطتست ال مکنإف :لاق .ال :اولاق

 .هيلع قفّتا امب وأ «هنم رسيأ وه اجب دارملا ءيشلا حيضوت هيف

 ينملا :ةفطنلا : (ًامد ٌردحنت مث «ةليل نيعبرأ محّرلا يف رقتستل ةفطنلا نإ )

 .( 574/1١ (حتف» .ليلقلا يفاصلا ءاملا هلصأو

 .«لضف» . ظلغ يف نمست :ردحنتو

 . دماج ظيلغ مد ةعطق ريصت :يأ :(ةقلع نوكت مث )

 مث):(51548) «ملسم حيحص»و )۳۲١۰۸( «(فئصملا حيحصو يفو

 .نيعبرأ دعب : يأ ؛( كلذ لثم ةقلع نوكي

 . غّضمي ام ردلقب ةريغص محل ةعطق : ( ةغضم نوكت مث )

 سنن



 مث):(5117) (ملسم حيحص )و 7708((2) (فنصملا حيحص » يف

 . نوعبرأ وهو نمزلا كلذ لغم :يأ ؛( كلذ لثم ةغضم نوكي

 .هًؤاضعأ لّكشعتو هناينب لماكتي نيح : (ًاكلم هَّللا ثعبي مث )

 ًالالحو ًامارح ًافيكو أّمك :هقزرو :(ًاديعس وأ ًاّيقشو هقّلُخو هقزر ُبُتكيف )

0 

 ل

 E مو يقش مهنمف ف هنذإب الإ سفت ملكت ال تای موي 9 :ىلاعت لاق

 تَماداَم اًهيف نيدلاخ « قيهَشَو ريفز اهيف مُهَلِراَنلا يفق اوُقش نيذلا اًمأف
 نيذلا اًمأو +« ديري امل لاَعَف كبر نإ كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاَواَمَسلا

 كير ءاش اًمَألِإ ضرألاو تاواَمَسلا تَماَداَم اهيف نيدلاخ ةّنجلا يفف اودع

 IA] -\.°0 :دوه] 4ذوذجم ريع ءاطع

 N O هلع ا رمل

 محّرلاب لكو دق لجو زع هللا نإ : لاق هلا مك ع هللا لوسر ىلإ ثيدحلا عفر

 حما تر يأ ةف ا تر تا ةفطما ير قاف لوھ اكلم

 يهنلاو فورعم لاب رمألا مدع يضتقي ال ,قلخلا ءوس رييغت نع قولخلا زجعو

 لوسر اي لجر لاقف ...51417(:7) (ملسم حيحص)» يف امك «ركنملا نع

 «ةداعسلا لهأ نم ناك نم :لاقف ؟لمعلا عّدنو ءانباتك ىلع ثُكمن الفأ !هّللا

 ىلإ ريصيسف ةواقشلا لهأ نم ناك نمو. :ةداعسلا لها لمع ىلإ ريصيسف

 ارسم لكف اراب لا ر ا لما لمع
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 . (هل قلخ امل ٌرسيم لكف» : ملسمل رخآ ظفل يفو

 اذه ىف ةقّلعتملا ثيداحألا ىلع ًاقيلعت - :( ۱۹٩-۱۹١ /۱۹) يوونلا لاق
 تابثإ ىف ةنسلا لهأ بهذمل ةرهاظ تالالد اهلك ثيداحألا هذه » : ىنعلا

 اهعّقن اهرشو اهريخ هردقو ىلاعت هللا ءاضقب تاعقاولا عيمج نو ؛ردقلا

 [؟؟ :ءايبنألا]  نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال ظ: ىلاعت هللا لاق ءاهّرضو

 .هكلم ىف كلاملا ىلع ضارتعا الو ءاشي ام لعفي «ىلاعت هّلل كلم وهف

 نم قيفوكلا بابل ادع كر ليم ناما ف 06

 فيقوتلا نع لدع نمف «لوقعلا درجمو سايقلا ضحم نود «ةتسلاو باتكلا

 نعمطي ام ىلإ لصي الو «سفنلا ءافش غلبي ملو «ةريحلا راحب يف هاتو ّلض ؛هيف

 ناش الا اهتود نم تر علا ىلا لا نارتما نف رم ردفا نأ نقلا هب

 «ةمكحلا نم هملع امل مهفراعمو قلخلا لوقع نع هّبجحو هب هللا صتخا

 ردقلا ملع ىلاعت هللا ىوط دقو «هزواجتن الو انل دح ثيح فقن نأ انبجاوو

 .6 برقم كلم الو لسرم يبن هملعي ملف ؛ملاعلا ىلع

 ىلع يوقلا ثحلا هيف 2 :( 150 )489/1١١: (حتفلا ) يف ظفاحلا لاق

 نغي مل هريدقت قبس دق ناك اذإ قزرلا نأل ؛صرحلا نع ديدشلا رجزلاو «ةعانقلا

 اهتضتقا يتلا بابسألا ةلمج نم هنأل باستكالا عرش اّمإو «هبلط يف يتعتلا

 .ايندلا راد ىف ةمكحلا

 . ىهتنا . «هداجيإو ىلاعت هللا ريدقتب رشلاو ريخلا عيمج نأ هيفو

 ؟دهاشلا نيأف ( حشلا باب ) تحت ثيدحلا اذه فئصملا ركذ :ةدئاف

 نأ نوعيطتست متنكأ» EEE دهاشلا لعل

 .ملعأ هّللاو َقّلُخلا ءوس نم حشلا نأ ىلإ ءاميإ «4 هَقّلُخ اورّيغُت
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 ١م  اوهَقَف اذإ قلخلا نسح باب _ ۲

 : هَ هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع _ ۷

 .«ليللاب مئاقلا ةجرد ,هقّلُخ نسحب كرديل لجرلا نإ

 .[قلخلا نسح يف ب 8 «بدألا ك- 4١٠ :د يف ةشئاع نع ثيدحلا اذه ءاج]

 *« حرشلا <

 اذإ ) انه داز نكلو َقّلُخلا نسح باب مّدقت :(اوهُقُف اذإ قلا نسح باب)

 اذإ اقالخأ مكنساحأ» :اذه دعب يتآلا ثيدحلا ؛ةدايزلا ببس لعلو .(اوهّمَف

 .«اوهقف

 .غلبيل : يأ :(كرديل لجرلا نإ)

 . :- فذحب- هيفو (۸۲/۳) «ليلد » . ةيببس هيف ءابلا :( هقّلُخ نسحب )

 فكو ىدنلا لبو هجولا طّسب وه ىليق : قلا نسمح يف يلوقاعلا لاق»
 .ىذألا

 ملاظلل ةمحرلاو (ةأفاكملا كرتو «لامتحالا قلخلا نسخ ىندأ : لهس لاقو

 .هيلع ةقفشلاو «هل رافغتسالاو

 نع يّلختلاو ؛دماحملاب يلحتلا ىلإ ؛هل يعادلا هقّلُخ نسحب غلبيل :يأ

 .« ماذملا

 ىلإ ناسحإلا هالعأو «مهاذآ كرت هاندأو» :(هالل/4) «ةاقرملا» يف ءاجو

 .«مهنم هيلإ ءاسأ نم

 بحاص ىطعأ امئإو ‹ةعالطلا يف ليللا مئاق :يأ» :(ليللاب مئاقلا ةجرد )

 انوا



 ىف هسفن دهاجي ليللا ىف ىلصملا نال ؛ميظعلا لضفلا اذه نّسحلا قلخلا
 ؛مهقالخأو مهعئابط نيابت عم ساتلا عم هقّلخ نخب عم امأو «هظح ةفلاخم

 «ةجردلا ىف ايوتساف ليللاب مئاقلا هكردأ ام كردأف «ةريثك ًاسوفن دهاجي هنأكف

 .فّرصتب ١١4/1١9( «نوع» .(داز امر لب

 :لوقي هلع مساقلا ابأ تعمس :لاق ةريره يبأ نع 7-4

 .«ارهَقَف اذإ ًاقالخأ مكنساحأ ًامالسإ مكريخ»

 *٭ حرشلا

 مكرايخ» :ظفلب مدقت : (اوهُقُف اذإ ًاقالخأ مكئساحأ ًامالسإ مكريخ )
 . (ًاقالخأ مكنساحأ

 نم هقاقتشاو مهلا :لصألا يف هقفلاو » :. فذحب  «ةياهنلا» يف لاق

 مضلاب هنو ءملَعو مهف اذإ ًاهقف هّقفي -رسكلاب لجرلا قف :لاقُي «حتقلاو قشلا

 . مدقتو «« ةعيرشلا ملعب ًاصاخ فرعلا هلعج دقو ءًاملاع ًاهيقف راص اذإ : همي

 ريخ نم نوكي ىتح ةلزنملا عفرو قالخألا نيسحت يف هقفلا رثأ نايب هيفو

 هرسكي قداصلا ملاعلاف ؛قلُخلا نسحو ىوقتلاو عرولا غلبي هقفلا نال ؛ساتلا

 .اعضاوت دادزيف هملع

 ام : ءيش يف اموي نسحلل تلق» : لاق يرقنملا نارمع نع يمرادلا ىور

 .ءاهقفلا لاق اذكه

 يف بغارلا ءايندلا يف دهازلا هيقفلا اَمِإ ؟ًاهيقف تيأر له كحيو :لاق
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 قيلعتلا ىف انخيش هركذ .«هبر ةدابع ىلع موادملا «هنيد رمأب ريصبلا «ةرخآلا

 . (ملعلا باتك ) يف « بيغرتلا حيحص » ىلع

E E 8لاف  

 نب ديز نم «هتيب ىف هكفأ الو ,موقلا عم سلج اذإ لجأ ادحأ تيأر ام»

 : ش < .(تباث

 ا ٭ حرشلا ي

 يف نالف َّلَج :لاقي :لجأ :(موقلا عم سلج اذإ لجأ ادحأ تيارام)

 .(ناسللا» .ًاليبن ًاليلج هّئيأر هّتللجأو مُّظَع : يأ : ينيع

 . (لضفلا » ىف ىناليجلا هركذ (رقوأ» : «ةباصإلا» ظفلو

 .ةهاكفلا مسالاو «حزاملا :هكافلا : ( تباث نب ديز نم «هتیب يف هكا الو )

 .(ةياهنلا»

 فص و كلدلف هع هللا يضر تاق نب دیر ىلوم وه ديبع نب تباثو

 : لاق سابع نبا نع - م75

 : لاق ؟لجو رع هّللا ىلإ بحأ نايدألا يأ : هل بتلا لكس

 اة فلا

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]
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 ٭ حرشلا دي

ESيق لاك هوا نعال ىلإ نع نايمالا وا نكت  
 «ميهاربإ ةّلم ىلع ناك نم ةغللا يف فينحلاو «ميهاربإ ةّلم :ةيفيدحلا : ( ةحمسلا

 . ليملا فنحلا لصأ نال ؛قحلا ىلإ لطابلا نع هليل افينح ميهاربإ يمسو
 )٩٤/١(. (حتف» .ةلوهسلا ىلع ةينبم اهّنأ :يأ : ةلهسلا : ةحمسلاو

 لاصخ :يأ :نيدلا بحأ):(54 295/1١١ (حتفلا) يف ظفاحلا لاق

 + ايد ا و ابنك ی له ا

 0 ٠ ىلاعت هللا ىلإ بحأ وهف
 اة نا يالا قير نط و عما نام ارحل هدم لا اع او

 هللا ءاش نإ يتايسو] ؛(هرسيأ مكنيد ريخ » :لوقي هيَ هللا لوسر عمس
 41/5 مقر قل  يلاعت

 نايدألاب دارملاو ءةّيفينحلا هللا ىلإ نايدألا بحأ : يأ ءسنج نيدلا وأ
 .« خّسّتو لّدبت نأ لبق ةيضاملا عئارشلا

 هيف لالا باو «مالشإلا ىلاعك هللا ىلإ نايدآلا بحا :ةضالخاو: تلق
 ايس ناك اذ

 نيدلا باب ) («ناميإلا باتك » يف ًاقّلعم © فّنصملا حيحص ١ يف درر دقو

 لا فلا هللا ىلإ نيدلا خا ظفلي عدم

 نع ليملاو ةحامسلا نأ ؛(اوهُّمف اذإ قلخلا نسح باب ) تحت هرايتخا هجوو

 .ملعأ ىلاعت هّللاو «ههمفو ملسملا قّلُخ نسح نم قحلا ةّلم عابتاو لطابلا
5-6 

514 



 لاق ورم ني لاد نع 101

 نسخ :ايندلا نم كنع لزع ام كرضي الف نهتيطعأ اذإ لالخ عبرأ»
 .«ةنامأ ظفحو «ثيدح قلصو «ةمْعَط فافعو «ةقيلخ

 »ب حرشلا د

 «ةحيحملا» رظناو ءًاعوفرم حصو ءافوقوم حيحص رثألا اذه :ةدئاف

.(V۳() 

 لزعام كرضي الف نهَتيطعأ اذإ لالخ عبرأ : لاق ورمع نب هّللادبع نع)

 كيلع ساب الو :ىنعملاو «ةلصخلا يهو : ةَّلَخ عمج : لالخ: (ايندلا نم كنع

 .( 1511/1١ ) («(ضيف .٠ (لاصخلا هذه تلصح نإ ايندلا توف تقو

 .«حاحصلا راتخم» .ةعيبطلا : ةقيلخلا :( ةقيلخ نسح )

 .(اهب ءرملا قلخي يتلا ةعيبطلا» : طيسولا) يفو

 :ةمعّطلاو . لالح نم الإ بسكي الق بسكلا ءاقن : يأ : ( ةمّعُّط فافعو)

 مارحلا بانتجاب الإ ةمعطلا فافع نوكي الو «بسكلا هجوو «معطي ام لك

 .لاؤسلاو فارشإلاو تاهبشلاو

 ام الو ًامارح مّعطَي ال نأب :- نيعلاو ميملا حتفب  :«معطم ةّقعو » :يوانملا لاق

 نم رشكُي الو ؛لالحلا نم ىعح ةيافكلا نع ديزي الو هيف ةهبشلا تيوق
 1 .«لكألا

 نمو «ءارتفالاو ناتهبلاو بذكلا نع ناسللا ظفح : يأ :( ثيدح قدصو)

 .هتنامأ نوخي نآو عيد د لجرلا تدك نا قادنلا كابا

TV. 



 .ىلاعت هللا دنع امهل ردق ال

 ةنامأو فيلاكتلا يف هللا ةنامأ يعاريف ءاهسنج يف عيشتل ةنامألا قلطأو

 .( 451١/١ ) «ضيف» .ءادألاو ظفحلا ىف قلخلا

 : هلت هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع _ ۲

 :لاق .مهاعأ هلوسرو هللا :اولاق .«؟رانلا لخدي ام رثكأ ام نوردت»

 ٠ .مفلاو ,جرفلا :نافوجألا»

 .(قلخلا نسحو هللا ىوقت ؟ةنج لا لخدي ام رثكأ امو

 .[ 15145 ح «بونذلا ركذ ب ؟9 .دهزلا ك ۳۷ :هج ]

 « حرشلا *

 بما هيف 4( دعا هلو شزوهللا اولا ؟راثلا لحد انيئرطتكا ان ةوزفتو

 «نوملع ال اميف مهضوخ مدعو ىلاعت هللا عم  مهنع هللا يضر ةباحصلا

 .هلوسرو هللا ىلإ ملعلا درو

 .«ةياهنلا» .ًأعم جرفلاو نطبلا : نافوجألا :( مفلاو «جرفلا : نافوجألا : لاق )

 انزلا يف عقي هجرفبو «هناسلب ضوخيو مارحلا ىلكأي مفلابف «جرفلاو مفلا : ليقو
 ا داة رخو

 «ةاقرملا» يف ءاج : ( قّلخلا نسحو هللا ىوقت ؟ةنجلا لخدي ام رشكأ امو )

 نسمح ىلإ ةراشإ ؛هّللا ىوقت :هلوق يبيطلا لاق» : فّرصتب- (5/8/4)
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 .هنع ىهن اًمع يهتنيو «هب هرمأ ام عيمج يتأي نأب ؛قلاخلا عم ةلماعملا

 . قلا عم ةلماعملا نسح ىلإ ةراشإ ؛قّلخلا نسح

 مفلا عقوأف «رانلا امهضيقنو «ةنجلا لوخدل ناتبجوم ناتلصخلا ناتاهو

 .امهل ًالباقم جرفلاو

 لالحلا لكأو هلك نيدلا رمأ كالم ظفحو ناسللا ىلع ٌلمتشُمف مفلا اّمأ

 . .هّلك ىوقتلا سأر

 , نيدلا بتارم مظعأ نم هنوصف جرفلا امأو .

 هذه نأل ؛[ © : نونمؤملا] 4 نوظفاح مهجورفل مه نيذّلاو ل : ىلاعت لاق

 نمو «ناجيهلا دنع لقعلا ىلع هاصعأو «ناسنإلا ىلع تاوهشلا بلغأ ةوهشلا

 ال ؛بابسألا رّسيتو عناوملا عافتراو ةردقلا عم ىلاعت هَّللا نم ًافوخ انزلا كرت

 .نيقيدصلا ةجرد ىلإ لّصو ةوهشلا قدص دنع اميس

 نإف « ىوهلا نع سفتلا ىهنو هر ماقم فاخ نم امو: ىلاعت لاق

 e تاعزانلا] 4 ىَرَلا يه نجلا

E NG 

 .نيتلصخلا نيتاه نيب عمجلا ةيدمرسلا ةواقشلا بابسأ رثكأ نأو «نيتلخلا نيتاه

 لاؤسلا داريإ ةدئافو ‹«باطخلا لهأ لهج ملعي ثيح باوجلا ىلإ ةردابم هيفو

 . (رثكأ"سوفنلا يف هريثأتو مالكلا عاقيإ نابجوي امهو «ليصفتو ماهيإ ًالوأ

 نک ا نف نو لاك ب هللا لرو نع طفش زي لكس عز
 .( 51114 ) فّبِصملا هجرخأ . «ةتجلا هل نمضأ هيلجر نيب امو

 ا



 نيب امبو «ناسللا :امهنيب امب دارملاو «مفلا يبناج يف نامظعلا امه :نايحللا

 . جرفلا :نيلجرلا

 : لاق كيرش نب ةماسُأ نع- كا قي

 ءانهاهو انهاه نم ريثك سان ؛ بارعألا تءاجو هني يبنلا دنع تنك
 يف جرح انيلعأ ! هّللا لوسر اي :اولاقف «مهريغ نومّلكتي ال ساّنلا تكسف
 : لاقف ءاهب سأب ال ؛ساتلا رومأ نم ءايشأ يف ؟اذكو اذك

 كاذف امل ًاءرما ضرعقا ًاءرما الإ «جرحلا هّللا عضو !هّللا دابع ايد
 : لاق ؟ىوادنأ هللا لوسر اي :اولاق ««كلهو جرح يذلا

 هل عضو لإ ءاد عضي مل لجو رع هللا نف ؛اووادت ! هللا دابع اي معن»
 .(دحاو ءاد ريغ ؛ءافش

 .«مرهلا» : لاق ؟ِهّللا لوسر ايوه امو :اولاق

 : لاق ؟ناسنإلا يطعأ ام ريخ ام ! هللا لوسر اي :اولاق

 .«نسح قلخو

 ءاودلا ىف ءاج ام ب- ؟ بطلا ك :ت .ىوادتي لجرلا ب_- ١ «بطلا ك- ۲۷ :د]

 .[؟ 143775 ح ءءافش هل لزنأ الإ ءاد ُهَّللا لزنأ ام ب ١ «بطلا ك- ١" :هج .هيلع ثحلاو

 * حرشلا دب

 ءاتهاهو انهاه نم ريثك سان ؛بارعألا تءاجو هلت يبنلا دنع تنك )

 يف امك ؛كلذ يف يهنلا دورول هلعل :( مهريغ نومّلكتي ال ساتلا تكسف

YY 



 لأسن نأ انيهث » : لاق ؛كلام نب سنأ ثيدح نم «(۱۲) (ملبسم حيحصو»

 ةيدابلا لهأ نم لجرلا ءيجي نأ انبجعُي ناكف «ءيش نع هلت هّللا لوسر

 .«عمسن نحنو هلأسيف ؛لقاعلا

 هللا لور لابن نأ نارقلا يف انيهن انك + ضنا لاقل: سم دنع ظفل يفو

 . (ءيش نع هي

 رومأ نم ءايشأ يف ؟اذكو اذك يف جرح انيلعأ !هَللا لوسر اي :اولاقف )

 ؛مارسحلاو مثإلا ىلع عقيو ءقيضلا :ىلصألا يف.جرسحلا :(اهب ساب ال ءسانلا

 . (ةياهنلا» . قيضلا قيضأ جرحا :ليقو

 كاذف ءَأملّظ ًاءَرما ضرتقا ًاءّرما الإ جرحا هللا عضو !هّللا َدابع اي :لامقف )

 : ضرَقلا نم لاعتفا وهو «ةبيغلاب هّعّطقو هنم لان :ضرتقا :( كلهو جرح يذلا
 ْ ا

 هيف :(اووادت !هّللا دابع اي معن : لاق ؟ىوادعنأ هللا لوسر اي :اولاق )

 .ءيشلا ىلع مادقإلا لبق يعرشلا مكحلا :ةقرععم ىلع ميهمعرج

 يوادتلا نأو جالعلاو بطلا تابثإ هيف» )5/.١50(: ؛«ةفحتلا» يف لاق

 . « يباطخلا هلاق «سانلا ضعب هيلإ بهذ امك ؛هوركم ريغ حابم

 امو :اولاق «دحاو ءاد ريغ ؛ءافش هل عضو لإ ءاد عضي مل لجو رع هللا َنِإَف) ٠

 .قلخي مل :يأ :عضي مل :( ؟ِهّللا لوسر ايوه

 .هل قلخ :يأ :هل عضو الإ

 ءاد هّلعجو ربكلا [ مرهلا :يأ] هب دارملاو 9 :( ۳٠۷/۸ ) «ةاقرملا» يف لاقو

 ۰ .يبيطلا هرگذ ءاودالاك هبقعب توما ّنإف هب ًاهيبشت
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 يعمُس : ءابطألا نم دحأل ريبك خيش لاق اذهلو «ءاودآلا عبنم هنأ رهظألاو

 :لاقف «رّبكلا نم :لاقف . نايشغ يرصب يف لاق .ربكلا نم : لاقف «فيعض

 يف عجوو «رهظلا يف ٌراسكنا يلو «شطبلا ىلعو يشملا ىلع ةوق يل سيل
 .هَقّلُخ ءاسف ءرّبكلا نم هّنِإ :اهنم لك يف لاقف . كلذ لاثمأو بنجلا

 .رّبكلا نم ًاضيأ اذه :لاقف !؟ربكلا نم هلك !كلهجأ ام :لاقف

 .ءاد فلأب يلتبا دقف ربكلاب يلتبا نم :اولاق دقو

 ءانغلا ىلإ قيرطو يعيبط لالحمضا وهف مرهلا اًمأو :يدادغبلا قفوملا لاق

 .(صقني الو ديزي ال بوتكم لجأ توملاو «ءافش هل عضوي ملف «يرورض

 :( نتستح ىلخ : لاق ؟ناسنإلا يطعأ ام ريخ ام ا!هّللا لوسر اي :اولاق)

 . (اوهُّمَف اذإ ًاقالخأ مكنساحأ ًامالسإ مكريخ » : هلوقك

 دك 2%

 ٤4 . 2لاق سابع نبا نع :

 يف نوكي ام دوجأ ناكو «ريخلاب ساتلا دوجأ هت هللا لوسر ناك»

 . هلع ليربج هاقلي نيح «ناضمر

 ل هللا لوسر هيلع ضرعي ؛ ناضمر نم ةليل لك يف هاقلي ليربج ناكو
 حيرلا نم ريخلاب دوجأ هع هللا لوسر ناك ليربج هيقل اذإف ,نآرقلا

 .(ةلسرملا
 يبنلا ناك ب ١١ .لئاضفلا ك 4۳ :م .نادبع انثدح ب. ه «يحولا ءدب ك- ١ :خ]

 ضم



 ب حرشلا *“

 اوچ رشک ا سانلا دوجأ : (ريخلاب سائلا دوجأ هيي ۶ هللا لوسر ناك )

 . بصنلاب خسنلا ضعب يفو «دوجأ عفرب

 دوجلا نم ليضفتلا لعفأ وه :سانلا دوجأ» )۷١/١(: «ةدمعلا» يف لاق

 . يغبني نمل يغبني ام ىطعأ : يأ « ءاطعلا وهو
 لدعأ هجازمو سوفنلا فرشأ هسفن تناك امل ساتلا ىخسأ :وه هانعمو

 هقّلُخو «لاكشألا حلمأ لو وس دن نوكي نأ دب ال «ةجزمألا

 تاينافلا نع نغتسم وهو ال فيكو «دوجأ رک كال «قدلخالا نيسلا

 ٠ وسم

 .(599/4) (ةاقرمو . ا ا

E ETلاو  

 . ناضمر رهش :يأ ؛ناضمر يف) )75/١(: «ةدمعلا»

 هيلإ فيضأف «ءاضمرلا نم قرتحا اذا ضمر ردصم ناضمرلا :يرشخمزلا لاق

 كلذب هومسو «نونلاو فلألاو فيرعتلل فرصلا نم عنُمو ًامَْلَع لعُجو ؛رهشلا
 ۰ ۰ .(هتدش ةاساقمو عوجلا رح نيم هيف ارال

 هل دج نآرقلا ةسرادم نأ هيف ةمكحلا لبق )1١//7١( ؛حتفلا» يف لاق

 ۰ . دوجلا ببس ىنغلاو «سفنلا ىنغ ديزمب دهعلا

 ا معأ وهو «يغبني نمل يغبني ام ءاطعإ :عرشلا يف دوجلاو

 ىلع ةدئاز هيف هدابع ىلع هللا مّعن نأل ؛تاريخلا مس ا

 .هدابع يف هللا ةنس ةعباتم رثؤي هلع يبتلا ناكف «هريغ
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 يف ديزملا لصح ؛ةركإذملاو لزانلاو هب لوزنملاو تقولا نم ركذ ام عومجمبف

 .(ىلاعت هّللا دنع ملعلاو «دوجلا

 Ea تب وشل رتل ليربج ناكو)

 . (هسراديف) : فنصملادنع ةياور يف : ( نآرقلا

 هتهفاشمبو كلملا هئاقلب ؛هبلق ىف نيقيلاو ناميإلا ديدجت مكحب اذهو»

 :فرصتت 041/3 «لامكألا لامكإ» . «نآرقلا هتسرادمو

 : ( ةلّسرْلا حيرلا نم ريمخلاب دوجأ هل ع هللا لوسر ناك ليربج هيقل اذإف)

 «حيرلا نم عرسأ دوجلاب عارسإلا يف هنأ ينعي «ةقلطملا : يأ :ةلسرملا حيرلا»

 معت امك هدوجب عفنلا موجع ىلإو ؛ةمحرلاب اهبوبه ماود ىلإ ةراشإ ةّلسرملاب ربعو
 )7١/١(. (حتف» .(ةيلع بهت ام عيمج ةّلسرملا حيرلا

 اهب دارأ هنأ لمتحي : ىبيطلا لاق » :- فذحب- ( ٤ / ٠٠٠ ) (ةاقرملا» ىف لاق

 مومعو اهحور لومشل كلذو «ىلاعت هللا ةمحر يدي نيب ىرشيلاب تلسرأ يتلا

 .امهدحأ امو نارمألا امِإ ؛امهنيب ةعماجلا

 ناكو «هب سانلا تءاج ام فالتخا بسحب «هعاونأ عيمجل لماش ريخلا ظفلو

 يفشيو هتّلَخ دسي اب مهنم دحأ لك ىلع دوجي  مالسلاو ةالصلا هيلع
5 

 .هتلع

 ءدالبلا يف رطقلا حيرلا رشنب دابعلا يف ريخلاب هدوج رشن هّبش : يبيطلا لاق

 ييحي رخآلاو ءاهتوم دعب بولقلا ييحي امهدحأ نف ‹نيرثألا نيب ام ناتشو

 .اهتوم دعب ضرألا
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 ناضمر يف هدوج لّضف مث ؛ساّنلا دوج ىلع هدوج لّضف :مهضعب لاقو

 ىلع ليربج ءاقل دنعو «ناضمر يلايل يف هدوج لّضف مث ؛هريغ يف هدوج ىلع
 . ةعرسلاو ميمعتلا يف ةلسرملا حيرلاب ُهَهَّبس مث ءناضمر تاقوأ رئاس يف هدوج

 . لضفأ هيف دوجلا نوكي فرشأ ناك اذإ تقولا نأل : كلملا نبا لاق

 هلال كلذو «ناضمر يف ًالصاح هناوكأ دوجأ ناك : يأ :يتشبروتلا لاقو

 اجب دو اذإ تاينافلا نع تايقابلاب اينغتسم :دوجلا ىلع اعوبطن ناك هلل

 .داعيملا فلخي ملو دعو دجي مل اذإو ءداعو

 هيف لضفتي ىلاعت هّنألو «تاريخلا مسوم هلال هريغ نم ىلوأ ناضمر ناكو
 ناك هّنألو «هَللا ةنس ةعباتم دارأف «هريغ يف مهيلع لّضفتي مل ام ؛هدابع ىلع

 داوس يف ةماركلا دادمإ عباتتو «يحولا نيمأ هتاقالمب هللا نم ىرشبلا فداصي

 «نادجولا ةشاشبو دجولا ةوالح طسبلا ماقم يف دجيف «راهنلا ضايبو ليللا

 .«ةمعنلا ٌركّش هيلع هللا مّعنأ امب ؛هّللا دابع ىلع معنيف

 ثيدحلا يف : يوونلا لاق» :-فذحب-(١/١17) «حتفلا» ىف ظفاحلا لاق

 دنعو ناضمر يف ةدايزلا اهنمو «تقو لك يف دوجلا ىلع ثحلا اهنم : دئاوف

 ناك اذإ كلذ راركتو «ريخلا لهأو ءاحلصلا ةرايز هيفو «حالصلا لهأب عامتجالا

 نم لضفأ اهنوكو ناضمر يف ةءارقلا نم راثكإلا بابحتساو ؛ههركي ال روزملا

 رهظي امم كلذ ريغو «ةفاضإ ريغ نم ناضمر لاقي نأ زوجي هنأو راكذألا رئاس
 . تكش نإ ديزملل ( 59/١ ) «يوونلا حرش » رظناو ىهتنا . «لمأتلاب

 اجسام( اونهقف اذإ قّلخلا نس بابو تت تيدنجلا اذهركذ هنجوو :تلُق

 قلا نسح نم اذهف هلي لوري اعلم كلذ او ی و: لع يذل: وع كو
 ى عل
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 نم ةليل لك يف هاقلي هل ليربج ناك ذإ ؛نآرقلا ةسرادمبف هقفلا امأو

 .ملعأ ىلاعت هّللاو «ةَربنلا هقف وه اذهف «نآرقلا هيلع ضرعي ؛ناضمر

$ #% 00 

rar/ Yoهلع هللا لوسر لاق : لاق يراصنألا دوعسم يبأ نع -  : 

 ناك دق هلأ الإ ريخلا نم هل دجوي ملف ؛ مکّلبق ناک نمم لجر بسوحا

 نع اوزواجتي نأ هناملغ رمأي ناکف < ارسوم ناكو «سانلا طلاخي الجر

 دشا

 .«هنع اوزواجتف ؛هنم كلذب قحأ نحنف : لجو رع هللا لاق

 .[ ١" ح «رسعملا راظنإ لضف ب- ١ «ةاقاسملا ك- ۲۲ :م]

 *« حرشلا #

 َتَّقلت » )١570(: ملسم ةياور يفو :( مكلبق ناك نمم لجر بسوح )

 . (اغيش ريخلا نم تلمعأ :اولاقف مكلبق ناك نمم لجر حور ةكئالملا

 (ملسم حيحص» يفو ؛صوصخم ماع وه :(ريخلا نم هل دجوي ملف )

 مالك هللا همحر  مالسإلا خيشلو .(ءيش ريخلا نم هل دجوي ملف»:(571١)

 مل ًالجر ّنِإ» :ثيدح يف «ىواتفلا عومجم» نم ةديدع عضاوم يف مهم

 (.. اتم انأ اذإ هلهأل لاق ًاريخ لمعي

 .ةنيادملاو عويبلاب مهلماعي :يأ :(سانلا طلاخي الجر ناك دق هنأ ًالإ)

 )۱۷۲/٤(. «لیلد»

 . ىنغ اذ : يأ : (ارسوُم ناکو)

 .ةحماسملاو عضولاب وأ راظنإلاب : (رسعملا نع اوزواجتي نأ هناملغ رمأي ناكف )

۳۷۹ 



 ءءافيتسالاو ءاضتقالا يف ةحماسملا اهانعم زوجتلاو زواجتلاو » : يوونلا لاق

 . «ريسي صقن هيف ام لوبقو

 . «روسعملا نع زواجتأو روسيملا لبقأ تنك 6 ) ملسم ةياور يفو

 .(دقنلا يف وأ ةّدكّسلا يف زوجتأو رسعلا رظنأ تنك » :هل ةياور يفو

 رسوما لع ريتا تككف «زاوجلا يقّلُخ نم ناكو» : اضيأ هل ةياور يفو

 ا رسخلا رظئأو

 عبط ةنأل ؛ةكس امهنم دحاو لك ىمسي ةبورضملا مهاردلاو ريناندلا :ةكسلا

 ..«ةياهنلا» . ةديدحلاب

Eلرب ناكف انا و ا اك و  

 زواجتف هللا يقلف نهرو اهب هللا لعل ؛هنع زواجتف و تيتأ اذإ : هان

 .( هنع

 :قحأ نحن :(هنع اوزواجتف ؛هنم كلذب قحأ نخنف :لجو رع هللا لاق )

 .زواجتلاب : يأ : كلذب ىلوأ : يأ

 نيب ةكراشم الف ألإو «ناهذألل بيرقت اذهو » :( 8١ / 5 ) (ليلدلا» ىف لاق

 . (هيف امهنيب لّضاقي ىتح ؛ةقيقحلاب فصو ىف قولخلاو قلاخلا

 اَمِإو نيدلا لك امإ «هنع عضولاو رسعملا راظنإ لضف هيفو» :يوونلا لاق

 او ؛ءافيتسالا ىفو ءاضتقالا ىف ةحماسملا لضفو «ليلق وأ ريثك نم هضعب

 نم ءيش رقتحي ال هنأو «نيدلا نم عضولا لضفو «رسعم وأ رسوم نم ىفوتسا

 نذالاو تيبغلا ليك وت زاوج هيفو (ةمجترلاو ةداعسلا بيس هلعلف نا لقا

 .(فرصتلا يف مهل

A. 



 ی و ىلطا و نع ا نأ ةييقور هحتلل
 .رهاظ وه امك ثيدحلا دهاش

 درع هلل هللا لر ر لاس هلا يراصنألا تاع ني ساو نع د ۹

eSش  

 هيلع علّطي نأ تهركو «كسفن يف كح ام مئإلاو قا نس > ربلا»

 .«ساتلا

 ٠١[. 2114 ح مثإلاو ربلا ريسفت ب- ١ «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- :٠٥ م]

 هب حرشلا ٭

 نوكي ربلا : عل لاقر علق 3 يلا لاق قلخلا بح د ربلا)

 «ةعاطلا ىنعمبو ةرشعلاو ةبكصلا نيو ةربملاو فطللا ىنعمبو ءةلصلا ىنعمب

 . (قّلخلا نسح عماجم يه رومألا هذهو

 0 يأ : قّلُخلا نسح ربلا» :. فرصتب- (175/7) «ليلدلا) يف لاق

 نيدلا»و ««ةفرع جحلا» : هيَ هع هلوقك اذهو «قلختلا :يأ : قلخلا نسح

 .( ( ةحيصنلا

 نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ ««ةفرع جحلا» ثيدحو

 )١١514(. (ءاورإلا» يف انخيش هححصو مهريغو هجام

 .(55) ملسم هجرخأ ؛(ةحيصنلا نيدلا» ثيدحو

 ع قلقا يمت ا و و كلذ: ف :لاقو

 .(ةعيرشلا عضو اذهو «لامعألا لئاذر كرتو لاعفألا نساحم
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 وأ ّقحلارماب قلقا عم : يأ :قُدُخلا نسحو :- فرصتب  «ةاقرملا يف لاق

 . قحلا ةاعارمو «قلخلا ةارادم

 هيلإ تّنامطا امب عضوم يف هرّسفف ؛ىتش ناعمب ثيدحلا يف ربلا رّسف :ليق

 كبرقي امب عضوم يفو «ناميإلاب عضوم يف هرّسفو «بلقلا هيلإ نامطاو سفنلا

 «بضغلا ةّلقو «ىذألا لامتحاب قلا نسح رّسفو ,قّلخلا نسحب انهو هّللا ىلإ

 . ىبيطلا هركذ ىنعملا ىف ةبراقتم اهلكو «مالكلا بيطو «هجولا طسبو

 .قلخلا نسح اهعمجيو ؛ةعاطلاو قدصتلاو ةّلّصلا انه َربلا : يذمرتلا لاقو

 عماج مسا ّربلا :لاقي نأ ماقملا اذه يف مالكلا صيخلت :نيققحلا ضعب لاقو

 ام لكب امهؤاضرتسا وهو «نيدلاولا رب هنمو «تابرقملا لامعألاو تاعاطلا عاونأل

 .نّكمأ

 . (ةعاطتسالا ردق لفاونلاو ضئارفلا عيمجب لغتشي نابف قلاخلا عم امأو

 نكت مل اذإ : يسفن يف ءيشلا كح :لاقي :(كسفن يف كح ام مئثإلاو)

 هنأ كمهوأو «بيرلاو كشلا نم ءيش هنم كبلق يف ناكو هب ردصلا حرشنم

 . (كردص يف كاح ام مثإلاو ) :( ٠٠٠١۳ ) ملسمل ةياور يف

 هل حرشني ملو ددرتو هيف كّرحت يأ كردص يف كاح ىنعمو» :يوونلا لاق

 تورك فرو كسلا قم لقا ىف لخوا

 هل حرشني الف ؛ءيش هنم بلقلا يف ناك ام مثإلا نأ ديري : يتشبروتلا لاق

 )۸٠0٤/۸(. (ةاقرم» . (نينمؤملا
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 هيفو «نيتمالع مثإلل نأ ثيدحلا نم نيبت دقو» :(۳۲/۳) (ليلدلا7 يفو

 اهيلع تبلغ نكلو «هتبقاع مذتو دمحت امب ؛ةرطفلا لصأ نم اررعش سفتلل نأ

 هجو كل حّضتا اذه تفرع اذإف « ا EE ؛ةوهشلا

 . هتبقاع ءوسب اهروعشل الإ ردصي ال هنأل ؛مثإلل ةمالع سفنلا يف ذ ريثأتلا نوک

 ىلع ساتلا عالطا ةهارك نوك هجو» :(ساتلا هيلع علطي نأ تهركو)

 ءاهريو اهريخ ىلع سانلا عالطا بحت اهعبطب سفنلا نأ ؛مثإلا ليلد ءيشلا

 .«مثإ هنأ ىلع لدي كلذ اهلعف ىلع سائلا عالطا اهتهاركف «كلذ دض هركتو

 .ًاضيأ (ليلد»

 اذهف» :( ٠٠١/5 -ًأطقتلم  (مكحلاو مولعلا عماج»يف بجر نبا لاق

 قحلا فرعي لب ءريصبلا نمؤملا ىلعامهرمأ سبتليال لطابلاو قحلا نأ ىلع لدي
 . هفرعُيالو هركنيف «لطابلا نع رفنُيو «هبلق هّلبَقْيف «هيلع يذلا رونلاب

 امك «هلوسرو هللا ةعاط الإ نمؤملل سيلف «هب ّصنلا درو امف ؛ةلمجلا يفو

 نوكي نأ ارمأ هّلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو ل : ىلاعت لاق

 ٠١[. :بازخألا] 4 مهرمأ نم ةريخلا مهل

 هلوسرو هللا هعّرش ام كإف ءاضرلاو ردّصلا حارشناب كلذ ىّقلتي نأ يغبنيو

 نونمؤيال كرو الف )ا : ىلاعت لاق امك ؛هل میلستلاو «هب اضرلاو ُناميإلا بجي

 امم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مل مهنيب رجش اميف كومُكحي ىّنَح

 6 فاسق ا لو تق

 ا ی ی و و قه سنان ا

 هردص حرشنملا «ناميإلاب هبلق نكمطملا نمؤملا سفن يف عّقو اذإف «ةَّمألا فلسو
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 نَم دجي ملو ةدوجوم ةهبشل هردص يف كحو ؛ءيش هنم نيقيلاو ةفرعملا رونب

 لب ؛هنيدبو هملعب قوی ال نمم وهو «هيأر نع ربخي نم الإ ةصخرلاب هيف يتفي
 هاتفأ نإو «هردص يف كح ام ىلإ نمؤملا عجري انهف «ىوهلا عابتاب فورعم وه

 . ىهتنا .« نوتفملا ءالؤه

 نيس للا ير يعم ب هار دج ىلإ اللا رو تلق

 مثإلاو «بلقلا هيلإ نامطاو «سفنلا هيلإ تكس ام ربل » هلع هللا لوسر هل لاق
 هاور .«نوتفملا كاتفأ نإو ءبلقلا هيلإ نعمطي ملو «سفنلا هيلإ نكست ملام

 .( ۲۷۷٤ ) مقرب ( ةاكشملا) ىف وهو «ىمرادلاو خا

  - ۳باب البخل  ١9

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق رباج نع - ۲/۷

 : لاق هّلُخَبُن اأ ىلع ,سيق نب دج : انلق (؟ةملس ينب اي مك ديس نم»

 .(حومجلا نب ورمغ مكدّيس لب ؟ لخبلا نم ىودأ ءاد يأو»

 ع هللا لوسر نع ملوي ناكو ؛ةيلهاجلا يف مهمانصأ ىلع ورمع ناكو

 ۰ .جوزت اذإ
 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 دب حرشلا ٭

 ي رونا ناسي هلع ا ال ي عا سلس ياي كدت نمو
 كلذل حصي ناك نإ ؛هتافصو هلاصخ فّرعتيل «مهديسو مهخيش نع لاؤسلاو
0 
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 وبلا نذل ةا ةبيقلا نارج هت ل انآ لغ سعب دج الف

 ىلوغي نأ ؛ةريبك ةدسفملا تناكل كلذ نم اوجرحت ولو «لخبلا مدو مهرقأ هل

 !ءاودألا ىودأب بيصأأ نم مهنوؤش

 ناك اذإ ىوَد نم :ىودأ» : يضاقلا لاق :( لخبلا نم ىودأ ءاد يأو :لاق)

 (ضيف» .(«ليهستلل تفذحو «ةزمهلاب ًاودأ باوصلاو «هفوج يف ضرم هب

 .( ةياهنلا» نم ةدايزب

 وهف «عراشلا قدصي مل قالمإلا ةيشخ قافنإلا كرت نم نأل «هنم مظعأ ءيش

 نم ءادلاب ههيبشتف ءايندلا يف ًالؤم نكي مل نإو «ىبقعلا يف هبحاصل ملؤم ءاد

 لوط ىلإ لوؤي ءاادلا نا اسك ئالا وسل اووف 'قيدلل اسف ترک تی

 .(ملّككلا عماوج نم ثيدحلا اذه مهضعب دع مث نمو .ءانعلا ةدشو ىنضلا

 ةحلصمل لضفألاو نسحألا رايتخا هيف :(حومجلا نب ورمع مك ديس لب )

 :لاق دقف «هيف ةزراب مركلا ةفص تناك نم امّيس الو «ةّمألاو ةريشعلا

 اذإ هع هللا لوسر نع ملوي ناكو «ةيلهاجلا يف مهمانصأ ىلع ورمع ناكو )

 . (ةياهنلا) . سرعلا دنع عنصي يذلا ماعطلا يه :ةميلولا : (جوزت

 هّللاو «براقألاو فراعملا لّبق نم اهب مايقلا وأ ةميلولا يف ةناعإلا زاوج هيفو

 . ملعأ

 .ىلاعت هّللا هظفح انخيشل ( ةميلولا يف مهلامب ءاينغألا ةكراشم ) « فافزلا

 . كلذ ىف توافتت اهنأو «ءاودألاب ةميمذلا تافصلا هيبشت : ثيدحلا ىفو
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 . كلذب ّقحأ ءاخسلاو دوجلا اذ نأو ةدايسلا يفاني هنأو «لخبلا مذ هيفو

 نب ةريغملا ىلإ ةيواعم بشك :لاق ةريغملا بتاك دارو نع 7-4
 ةريغملا هيلإ بتكف « هت هللا لوسر نم هتعمس ءيشب يلإ بتكا نأ : ةبعش

 . 15 يدیب تبتكو «يلع ىلمأف :دارو لاق ؛ةياور يفو)

 ليق نع ىهني .. ةع :ىرخألا يفو ) ناك هل هلع هللا لوسر نأ

 ,تاهّمألا قوقعو «تاهو عنم نعو «لاؤسلا ةرثكو «لاملا ةع ةعاضإو «لاقو

 .(تانبلا دأو نعو

 يهنلا ب٥ ءةيضقألا ل۲٠٠٠ .لاقو ليق نم هركيام ب - «قاقرلا ك- ١8:خ ]

 21١521١١ ١4[. ج «ةجاح ريغ نم لئاسملا ةرثك نع

 *٭ حرشلا د

SS ب 

 E ار ا

 .(ةبتاكملاب ةياورلا يف لمعي

 :(يديب تبتكو «يلع ىلمأف : دارو لاق ؛ةياور يفو ؛ةريغملا هيلإ بتكف )

 .(طيسولا» . هنع بتكف هل هلاق : هيلع ىلمأ

 : لار لبق نع هدر تتش یر ا ىو ناک هلع هللا لوطو ناز
 ساتلا رابخأ يف ضوخلاوهف ذ لاقو ليقامأو»:(5/١١) يوونلا لاق

 نيذه ةقيقح ىفاوفلتخاو «مهتافرصتو مهلاوحأ نم ينعي ال ام تاياكحو
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 : نيلوق ىلع نيظفللا
 . ضام لعف لاقو «هلعاف مسي مل امل ينبم ليقف نالعف امهنأ :امهدحأ

 ةلاقلاو لوقلاو لاقلاو ليقلا نأل ؛نانونم نارورجم نامسا امهنأ : يناغلاو

 هنمو ٠١١[« :ءاسّنلا] 4 ًاليق هللا نم قدصأ نمو إل : هلوق هنمو «ىنعم هلك
 .(لاقلاو ليقلا رثك مهلوق

 وأ فلتلل هضيرعتو «ةيعرشلا ههوجو ريغ يف هفرص وه :(لاملا ةعاضإو )
 .هب قوثوملا ريغل داهشإ نود نيّدلا ءاطعإو «هيلع مايقلا كرتو هليطعت

 هلام عاضأ اذإ ِهّنألو ءنيدسفملا بحي ال هّللاو ءداسفإ هنأ يهنلا ببسو

 هايند ةحلصمو «هايند ةحلصم هظفح يف نألو . ساتلا يديأ يف امل ضرعت

 .(لامكإلا لامكإ» نم ةدايزب eT كلي هنأل ةي حالص

 وأ «لاومألا نم وأ ءاهيف ةجاح ال ىتلا لئاسملا يف : يأ :( لاؤسلا ةرْثكو )

 )۷٠١/۲۳(. «ةدمع» .ساتلا لاوحأ نم

 فاحلإلا لوانتي لاؤسلا ةرثك نع يهنلاو » :( ۳٠۷/١١ ) «حتفلا» يف لاق

 . (لئاسلا ينعي ال امع لاؤسلاو «بلطلا يف

 ام عم مكيلع مرح :يأ :(۳/۲۳) ينامركلا لاق :( تاهو عنم نعو)

 .«هذخأ مكل سيل ام بّلطو ؛هٌؤاطعإ مكيلع

 ءاذيإلا وهو ؛قوقعلا يف مالكلا مدقت :( تانبلا دأو نعو تاهّمألا قوقعو)

 . عطقلاو قشلا وهو قعلا نم هلصأو «ربلا دض وهو «نهيلع جورخلاو نايصعلاو

 ءءاملعلا عامجإب رئابكلا نم وهو «مارحف تاهمألا قوقع امأو » : يوونلا لاق
 ءابآلا قوقع كلذكو ئابكلا نم هّدَع ىلع ةحيحصلا ثيداحألا ترّهاظت دقو
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 ايالا ةه تكا هرج نال: كثايمألا ىلع ام رفقا اهو. ءرئادكلا نم

 لاق مث ءاثالث كَما مث ءكَمأ :لاق ؟ٌربأ نم :لئاسلا هل لاق نيح هلم لاق اذهلو

 .ٌنهيف دالوألا عّمطَيو تاهّمألل عقي قوقعلا رثكأ نألو «كابأ مث :ةعبارلا يف

 وهو بارتلا تحت نتميف نهتايح يف نهنفد وهف  زمهلاب  تانبلا دأو امأو
 «محرلا ةعيطق ًاضيأ نمضتيو وح ريقي يفت لتقاهثال ؟تاقيوملا ر ئابلا نم

 لفت كلها تاك ىذلا داكا تانبلا ىلعرصتقا اإ

 نم برض قح ريغب عنملا نال «( تاهو عنم نعو» ثيدحلا يف بابلا دهاشو

 . عيفرلا يمالسالا بدألا يفاني وهو «لخبلا بورصض

 .( 470/1781 ) مقرب هنم ما ظفلب يتأيسو

 - حلاصلا ءرملل حلاصلا لاملا باب _ 4

 : لاق صاعلا نب ورمع نع 0000048

 هّيتآ مث .يحالسو يبايث يلع ذخآ نأ ينرَّمأف هلت يبثلا يلإ ثعب
 :لاق مث ءأطأط مث رصبلا يلإ دعصف ذ ءأّضوتي وهو هتيتأف ,تلعفف ف

 كل بغرأو «هّللا كمنغيف شيج ىلع كنعبأ نأ ديرأ ينإ !ورمع ايد

 .ةحلاص لاملا نم ةبغر

 نوكاف مالسإلا يف ةبغر تملسأ اإ ق

 : لاقف هلع هلع هللا لوسر عم

 .«حلاصلا ءرملل حلاصلا لاملا معن ذاورمع اير

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]
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 ب حرشلا

 رّكذ :(هّيتآ مث «يحالسو يبايث يلع ذخآ نأ ينرماف هلت يبنلا يلإ ثب )
 . داهجلل ادادعتسا حالتسلا

 : دٌعص : (لاق مث ءأطاط مث رصبلا ىلإ دعصف ءاّضوتي وهو هئيتأف «تلعفف)

 .(ةياهنلا) . ىنلمأتي ىلفسأو يالعأ ىلإ رظن : يأ

 . ضفخ :أطأط

 ةبغر كلل بغ اولا كي يج كغ فتا نا" فيز ينإ اورم ابر

 ويصل ىلع RI N E يك احلا كح بقا نط يحال وب

 . حلاصلا لاملاب هع يبنلا هنع ربعو «ةّمألاو درفلل يداصتقالا ىوتسملا

 هجرخأ ثيدح نم ةعطق «« يحمر لظ تحت يقزر لعجو» ثيدحلا يفو
 ةأرملا بابلج» يف انخيش هجرخ حيحص ثيدح وهو «هريغو دمحأ مامإلا

 .(؟7١” ص ) (ةملسملا

 عم وكاف مالسإلا يف ةبغر تملسأ اإ ءلالا يف ةبغر ملسأ مل ينإ : تلق )
 . هعروو ايندلا يف هنع هَّللا يضر صاعلا نب ورمع دهر هيف :( هلع هللا لوسر

 اذإ اهب رابخإلاو ةّينلا نع ثّدحتلا هيفو «هتقفارم بحو هلع بتلا هّبح هيفو

 . كلذ رمألا ىضتقا

 ءاشنإل ضام لعف : معن : (حلاّصلا ءرملل حلاصلا لالا معن !ورمع اي :لاقف)

 .حدملا

 رسكو نونلا حتف مث «نيعلا نوكسو نونلا رسك :اهرهشأ تاغل ( معن ) يفو

 .(ةياهنلا) .امهرسك مث «نيعلا
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 .( ۳۲٤/۷ ) (ةاقرم» .هدابع ئحو هللا قح يعاري نم وهو : حلاصلا ءرملل

 اننامز يف هيلإ ةجاحلا دشأ امو .حلاصلا ءرملل حلاصلا لاملا ةميق نايب هيفو

 . ملسملا شيجلا دادعإو «ةمألاو عمتجملاو درفلا ةيوقتل

 يريخ ةريثكلا انما لاومأ ريخستل ؛رمألا يلوأ يدهي نأ ىلاعت هللا لاتو
 م ايندلا

 356 حالصو 00 : يأ : 0

 م د نيب «درفملا بدألا» باتك يف بابلا اذه سارو تلق

 . ملعأ هّللاو «نيّرادلل حلاصلا لالا نم ةدافإلا ملسملا بدأ

 لب يلا نع هيبأ نع «يراصنألا نصْحم نب هّللا ديبع نع - ۲۰۰۰
 : لاق

 اًئأكف «هموی ماعط هدنع «هدسج يف ىفاعُم «هبرس يف انمآ حبصأ نمد
 .«ايندلا هل تزيح

 فةعانقلا ب۹ «دهزلا ل ۳۷ :هج .كلام نب ورمع ان دح ب 4 دهزلا 585 :ت]

[fz 

 ي حرشلا د“
 ۶ 2_ e ٠ يل

 . (لابلا يخر : يأ : برسلا عساو نالف لاقي » :«ةياهنلا» ىف لاق
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 ( 49/57١ «لیلدلا» رظناو .هلامو هلايعو هلهأو هسفن ىلع ًانمآ انه دارملاو

 )۱١/۷(. (ةفحتلا»و

 باب نم لوعفم مسا : ىفاعُمو «ضارمألا نم : يأ :(هدسج يف ىفاعم )

 و هنو اار اعلا قم انام ام يا عال

 صوصن كلذ يفو «هّبر دنع هرجأ هلف ربصو ضارمألاب يلتبا اذإو : تلق

 رو را

e 

 ةيفاعلاو وفعلا كّلاسأ مهللا ES اينالا ف ةنيقاعلا كلاشأ ىف مهللا (

 مهللا «يتاعور نمآو «يتاروع رتسا مهللا «يلامو يلهأو «يايندو ينيد يف

 ذوعأو يقوف نمو «يلامش نعو ينيمي نعو «يفلخ نمو يدي نيب نم ينظفحا

 . فّسَخْلا ينعي :عيكو لاق . ( يتحت نم لاتغأ نأ كتمظعب زور

 مقرب «بيطلا ملگلا» رظناو «هجام نباو «يئاسنلاو «دواد وبأ هجرخأ

(۷). 

 نولاستي ءالؤع ناك انما :لافف نيلعيم عوقب ره هج بنلا نأ لبثأ نعو

 . ( ةيفاعلا

 يف انخيش هجرخ حيحص ثيدح وهو «(هدنسم ) ىف رازسلا هجرخأ

 .(؟9١ا/) (ةحيحصلا»

 له : هلع هّللا لوسر هل لاقف .خْرَقلا لثم ٌراصف َتَفَح دق َنيملسملا نم الجر
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 تنك انتا هللا لوقا تفك معن لاف ةانإ لیتر ےک رغد كلك
 . ايندلا يف يل هلجعف ةرخآلا يف هب يِبقاَعُم

 تو ضال هقيطن ال !هَّللا ناحبس» : هلع هللا لوس لاف

 و راثلا تاذح انقر شخ ةزخآلا يو حا دلا يف اا وللا

 .هاقشف هل هللا اعدف : لاق

 .لالح هجو نم ؛هتجاحو هتوق ةيافك : يأ :( هموي ماعط هدنع)

 .مضلاو عمجلا يهو «ةزايحلا نم تزيح : (ايندلا هل تريح اًمئاكف )

 فرصي نأ هل يغبني الف» :(ةجاحلا حاجنإ» نع ًالقن «لضفلا» يف ءاج

 ؛مويلا هّقَرر ىلاعت ِهّللا نأ امكف «هيلإ جاتحا ام نآلا ىلإ هّنإف دغلا قزر ىلإ هتّمه

 E E مع

 N E O يي لااعلاداو ١ [ يناليجلا : يأ] لاقو

 . «هکردي ال نأ لمتحيو «رضاحل ا

 ةافاعملاو نمألا لضفو معنلا ركشو دهزلاو ةعانقلا ىلع ثحلاهيفو

 . فافكلاو

 .(۲۳۱۸) (ةحيحصلا » رظناو «( اهريفاذحب ) : يذمرتلا داز

 «ليلد» .اهرسأب ايندلا يطعأ اًمتاكف يأ اهبناوج :يأ :اهريفاذحو

 .(:0١8/؟)

 ثيح ؛هبلق نمأو هندب ةيفاع نيب هل هللا عمج نَم» :« ضيفلا» يف لاق

 معلا عيمج هل هللا عّمج دقف ؛هلهأ ةمالسو هموي توقب هشيع فافكو ءهّجوت
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 كلذ هموي لبقتسي ال نأ يغبنيف ءاهريغ ىلع لصحي مل ايندلا كلم نم يتلا

 .«هركذ نع رتفي الو «ةيصعم يف ال معنملا ةعاط يف اهفرصي نأب ءاهركشب الإ

 ءرملل حلاصلا لالا باب ) تحت ثيدحلا اذه لعج نأ رهاظلا : ةدئاف

 يف امك لاملا نم ماعطلا ذإ ؛(هموي ماعط هدنعو : هبت هلوق لجأ نم ( حلاصلا

 يف لوقي هل هللا TT  هنع هللا يضر  ةمامأ يبأ ثيدح

 نذإي الإ اهتجوز تيب نس اهب ةارما ىف الا + غاذؤلا ةّحَح ماع طف

 .(اهجوز

 ؟ماعطلا الو !هّللا لوسر اي :ليق

 «نسح ثيدح :لاقو هريغو يذمرتلا هاور . «انلاومأ لضفأ كلذ» :لاق

 . ( فراعملا ةعبط ) ( 15١ ) « بيغرتلا حيحص ١ رظناو

 ٥ _ بيط باب الئّفس  ١47

T/1هللا لوضر نأ تع وع يدل نونش يمان وطول  

 ,هلهأب ملأ هنأ انظف «سفتلا بّيط وهو «لسغ رثأ هيلعو مهيلع جرخ هل

 .(هَّلل دمحلاو «لجأ» : لاق ؟سفنلا بّيط كارن ! هللا لوسر اي :انلقف

 : هلل هللا لوسر لاقف « ىنغلا ركذ مث

 بيطو ؛ىنغلا نم ريخ ىقتا نمل ةحصلاو ,ىَقّنا نمل ىنغلاب سأب ال هّنإ»

 .«معنلا نم سفتلا

 .[١41١7ح «بساكملا ىلع ضحلا ب_ ١ «تاراجتلا ك- ١؟ :هج ]
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 ف حرشلا

 اًننظف ءسْفَّنلا بيط وهو «لسُغ رّثأ هيلعو مهيلع جّرخ هع هللا لوسر نأ )
 . هلهأ عماج : يأ : ( هلهأب ملأ هنأ

 رورسلاو رشبلا رهاظ : يأ :سفنلا بيط كارت هللا لوسر اي :انلقف)

 ١(. 417/5 (ةاقرم» .رطاخلا حرشنمو

 «بارعإلا نم اهل لحم ال باوج فرح : لجأ : (هّلل دمحلاو ءلجأ :لاق)

 .( 174 ) «بارعإلاو دعاوقلا يف جاهنملا» .هل ًاقيدصت ربخلا دعب اهئيجم رثكأو

 . «سفنلا بيط كارن» مهلوقل ًاقيدصت ( لجأ ) تءاج انهف

 موقلا ضافأ مث ) ( ١1741 ) (هجام نبا ناس حيحص 9 يف :( ىنغلا ركذ مث )

 :: ١1/4 ) «ةحيحصلا ) رظناو «( ىنغلا ركذ يف

 نمل سابلا لك سأّيلاف : ( ىقّتا نم ىنغلاب ساب ال نإ : هع هّللا لوسر لاقف )

 ريغ نم هعمجي «ةكله ىوقت ريغب ىنغلاف» :( 7417/5 ) (ضيفلا) يف لاق

 سأبلا بهذ دقف ىوقت هبحاص عم ناك اذإف ,هقح ريغ يف هعضيو هعنميو «هقح

 نمك نحّتما نم سيلو ءًأقداص هدجوف هّنحتما هلل ميظع رجأ هلو «ريخلا ءاجو

 ا

 اماف «هركي ىضم اميف لاما ناك : لاق هنع هللا يضر  يروثلا نايفُس نع

 .نمؤلا سرت وهف مويلا

 . كولملا ءالؤه انب لدنمعل ر يناندلا هذه الول : لاقو
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 ناك ؛جاتحا نإ نامز ُهّنإف :هحلصيْلف ٌءيش هذه نم هدي يف ناك نم :لاقو

 .«ةاقرملا» يف امك ««ةنسلا حرش ١ يف هاور .هنيد لذبي ْنَم لَو

 بابشلا صرحيلف «معتلا نم وهف سفنلا بيطي لهألا نايتإ نأ هيف : تلق

 رصبلل ضغأ اضيأ وهو .سوفنلل ةنيكس هّنإو «نيدلا فصن هنإف «جاوزلا ىلع

 . جرفلل نصحأو

 نري تولا اه داق :قوانملا لاف ىلا نمنع قنا ل ةا و

 موقي هب ىطعأ يذلا رّمْعلاو ءزجاع ميقسلاو «دودم لام ةحصلاف «ةدابعلا ىلع

 .«تيملاك زجاعلاو ءزجعلا عم ىنغلا نم ريخ رقفلا عم ةّحصلاو «ةدابعلا

 !ىنغلاو ةحصلا هللا هاطعأ نمب فيكف : تلق

 ينتعي نأ يغبنيف «تاعاطلا يف رخست ىتح ىقتا نمل ةحصلا ةلزنم هيفو

 سراميو «كلذ عاطتسا ام ةبرشألاو ةمعطألا نم ديفملا لوانتيو «هتحصب ملسملا

 رضي ام لك بانتجا ىلع صرحيو «هيرقت يتلا ندبلا ةضاير نم عاطتسا ام

 .اهب

 د 00 يتلا لا ةلمج

1 

 :لاق سنا نع - مام ما

 عزف دقلو «ساتلا عجشأو «سانلا دوجأو «سانلا نسحأ هلت َيِبَنلا ناك

 - هلع يبنلا مهلبقتساف «تولصلا لبق ساّنلا قلطناف « ءةليل تاذ ةنيدملا لهأ
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 : لوقي وهو- توصلا ىلإ سانلا قبس دق

 هيلع ام «يرع ةحلط يبأل سرف ىلع وهو «اوعارت نل .اوعارت نل»
 :لاقف ,فيّسلا هقنع يفو «جرس

 جل هَّنِإ وأ ارحب هندو دقل»

 - ١١ ؛لئاضفلا ك- ٤٣ :م .نبجلاو برحلا يف ةعاجشلا ب ؟4 ؛داهجلا ك- ه5:خ]

 ۸(٤[. ٠ ح «برحلل همدقتو مالسلا هيلع يبنلا ةعاجش يف ب

 * حرشلا د

 ايوا سو ويمر( هلو اقف يأ : ( سانلا نسحأ هلي هع قيس تاكو

 Y1) ) (ةاقرم» . a فاطم 0

 .ًالديو هر اكسو امرك کا یا یارک

 ىغولا تاحاسو لاتقلا يف هودهع امل كلذو ابلقو ةوق : ( ساثلا عجشأو )

 ليمج نم هب ىلاعت هَّللا همركأ ام نايب هيف»:(١٠/1۷) يوونلا لاق

 .(لامك تافص هذه نأو تافصلا

 ل ل

 ىلإ سانلا قبس دف هلك يبنلا مهلَبقتساف «توّصلا لبق ساثلا قلطناف )

 . هبناج ىلإو هوحن : توصلا لبق :( توّصلا

 . فوخلاو عّرفلا ىنعمب «عورلا نم : (اوعارت نل .اوعارت نل : لوقي وهو )

 . «مكعوري ءيش نكي مل يأ) :( ٠١/8 «لامكإلا لامكإ» يف ءاج

 .اونكساف عزف الو فوخ ال : يتشبروتلا لاقو » :(ةاقرملا» يف ءاج
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 نم موق لک باطنلوأ ادیکات هرركو :۔ فرصتب-(/١٠/4) [يراقلا لاق]

 .( هراسيو هني نع

 .هريغ الو هيلع جرس ال :يأ : يرعلا :(يرع ةحلط يبأل سرف ىلع وهو )

 . بوكرلل ريعبلا رهظ ىلع عضوي ام وهو «ةبادلا لحر :جرسلاو

 . ديكأتو نایب : ( جرس هيلع ام )

 عساو :رحبلا :(ٌرْحَبَل هن وأ أرحب هثدجو دقل :لاقف «فيّسلا هقّنع يفو)

 . «ةياهنلا» . يرجلا

 لامكإ» . يرجلا عساو : يأ . ثحل هنإو رحبل هنإ سرفلل لاقي : ديبع وبأ لاق

 )٤١/۸(. «لامكإلا

 رّخآعلاو ءطبلاب فرعي : يأ «اَطَبُي اسرف ناكو» :( ۲۳۰۷ ) ملسم ةياور يف

 .ريسلا يف

 ةحلط يبأل ًاسرف هلت يبنلا بکر ف» :(1871/) «فتصملا حيحصوو يفو

 باودلا نم فوطقلاو ىشملا ءىطب : يأ .«فاطق هيف ناك وأ فطقي ناك

 .فذدحب «حتف ) . يشملا قيضلا :ليقو ءوطخلا براقملا

 ةد نم هني هتعاجش نايباهنم دئاوف هيف) :( 5/1١ يوونلا لاق

 فشك ثيحب «مهلك ساتلا لبق ودعلا ىلإ جورخلا يف هتلجع
 لبق عجرو لاحلا

 و

 طبي ,EOE Saa NE هتكرب ميظع نایب هيفو

 . يرجا عسأو فا رعبا يول هلع زن سوم

 هيفو «كالهلا قّقحتي مل ام ودعلا فشك يف هدحو ناسنإلا قبس زاوج هيفو
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 :اكلدل راعيسملا شرفلا ىلع ورغلا اوج و ةيراعلا زاوج

 مدعب سانلا ريشبت بابحتساو «قنعلا يف فيسلا دّلقت بابحتسا هيفو

 .«بهذ اذإ فوخلا

E E سس E E 

 لامعتسا نم زوجي ام هيفو «ةكرحلا لامعتسال  aرحبلاب سرفلا هبش

 . ( هلي هلع بتلا عّضاوت هيفو «راحبلا ءام عطقني ال امك عطقني ال يرجلا نأل

 هلع هللا لور لاق لاق راس نع ۴

 نأو «قّلَط هجوب كاخأ ىقلت نأ فورعملا نم ّنِإو ,ةقدص فورعم لك

 .(كيخأ ءانإ يف كولد نم غرفت

 .[هجولا ةقالط يف ءاج ام ب ٤٥ «ةلصلاو ربلا ك- 55 :ت]

 دب حرشلا

 لكل عماج مسا وهف اعرش اّمأ فرع ام ةغل فورعملا : ( ٌةقدص فورعم لك )

 ةا بوت ام لك و اا ىلإ نا لاو ها ت رفقا هللا ةغاط وم فرغت

 «ةدمع)» .ةبلاغلا تافصلا نم وهو «تاحّبقملاو تاتسحملا نم هنع ىهنو عرشلا

 .(5؟150/:1) رظناو يلا؟/؟؟)

 هطسبنم هجولا كحاض : يأ : وس ويدخل يقل ا ورع مارا

 يذمرتلا هجرخأ 2« ةقدص كيخأ هجو يف كمسبت : هلي اع هلوقک اذهو «هلّلهتم

 .( ٥۷۲ ) (ةحيحصلا) يف جرخم حيحص ثيدح وهو «هريغو
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 انناوخإ ءاقل ىلع صرحنلف «سفنلا بيط نم قلط هجوب خألا ءاقل نأ هيفو

 . ةيقن سوفنو خس ةدئفأو «ةقلط هوجوب

 «فورعملا نم هّلك اذهف «مهبولق يف رورسلا لاخدإ ىلع امئاد صرحنلو

 . تاقدصلا نم هلك اذهو

 . بصلا : غارفإلا : ( كيخأ ءانإ يف كولد نم غرفت نأو )

 فورعملاو ةقدصلا نم هَّنَأو «نيملسملل ةينآلاو ولدلا نم غارفإلا لضف هيف

 . سفنلا بيطو

 .ولدلا ىلإ هجايتحال وأ ياقستسالا ىلإ جاتحي العل : ءاملعلا لاق

 لمعي نمف :ىلاعت هللا لاق «لمعلا نم ءيش ريقحت مدع هيفو :ُتلق

 .[۸ 0 :ةلزلزلا] 4 هري ارش ةَّرَذ لاقثم لمعي نمو « هري اريخ ةرَذ لاقثم

 ١٤١  فوهلملا نوع نم بجي ام باب - 5
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 ١44 ۔ هقلخ نسحی نأ هللا اعد نم باب _ ۷

 O ع ناموا 6

 ؟ هلع هّللا لوسر قلخ ناك ام !نينمؤملا ٌمأ اي : انلقف ةشئاع ىلع ادْلَخد

 :تلاق
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 5 ووو

 (.. نارقلا هقلخ ناک »

 .[«ملسم حيحص» يف اهنع هللا يضر  ةشئاع لوق ةلمج ]

 دب حرشلا دب

 : ( ؟ هلع هللا لوسر قلخ ناك ام !نينمؤملا مأ اي :انلقف ةشئاع ىلع ائْلَخد )

 رمألا ىضتقاو «ملاعلا باغ اذإ «هوحنو ملاعلا ةجوزل ةلكسألا ضعب هيجوت هيف

 . ةئتفلا تنمأو «كلذ

 ةرشع سالا رك ةجوولاو نهتم هللا رار دما ةدافإ هيفو

 هقْلُخب سالا ملعأ يهف ءاهجوزل
 م

 نم هل ددجتي امل هي ةديمحلا هقالخأ تايئزج رصحل ضّرعتلا مدع هيف»

 .«مّيّشلا نساحمو قالخألا مراكم

 لصف ام عيمج هقّلُخ ناك :يأ» يا ااا

 .هب ًايلحتم ناك هل ع يبنلا نإف «قالخألا مراكم نم نآرقلا يف

 ىَلعَل كنإو :  ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف ًاروكذم هَقّلُخ ناك : ينعت :ليقو

 هردق دحأ ردي مل أرمأ مظع اذإ ميظعلا نأ ينعت «[ ٤ :ملقلا ] (ميظع قلخ
 ها ملو

 : ىلاعت هلوق لثم ؛نآرقلإ هَقّلُخ ناك اهلوقب تدارأ :ءاملعلا ضعب لاقو

 لدعلاب رمأي هللا لإ :هلوقو .ةيآلا ٠۹۹[ :فارعألا] 4 وفعلا ذخإل

 ( كاما ام ىلع ربصاو إف :هلوقو .ةيآلا ۹١[. :لحنلا] 4 ناسحإلاو



 [ ١ :ةدئاملا] # حّفصاو مهنع فعاف ]ل :ىلاعت هلوقو «[۱۷ :نامقل]

 [ ١74 :نارمع لآ]  ساتلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو :  ىلاعت هلوقو

 ( نّظلانمهاريثك اوبتسجا اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوقو

 ليصحتو «ةميمذلا قالخألا بيذهت ىلع ةّلادلا تايآلا نم [ ١١ :تارجحلا]

 :(ةديمكلا قؤوخألا

 هيهاونو هرماوأ نم نآرقلا هيلع لد ام :يأ) :( ١7١/5 ) (ضيفلا » يف ءاج

 . كلذ ريغ ىلإ هديعوو هدعوو

 ام لك نف «نآرقلا يف لصح ام عيمج ناك هقّلُخ : يأ : ىضاقلا لاقو

 .هب ىّلحت دقف هيلإ اعدو هيلع ىنثأو هنسحتسا

 . هقّلُخ نایب نآرقلا ناكف «هنع ىّلختو هبنجت هنع ىهنو هنجهتسا ام لکو

 هبادآب بدأتلاو «هدودح دنع فوقولاو هب لمعلا :هانعم «جابيدلا ١ يف لاقو

 .(هتوالت نسحو هربدتو هصصقو هلاثمأب رابتعالاو

 لوسر قّلُخ نع ينيغبنأ !نينمؤملا مأ اي :تلقف» :(145) ملسمل ةياور يف

 : نلت يلق نارا ارق تلا فيلق هلك هللا

 . « نآرقلا ناك هع هللا يبن قُلْ ناف :تلاق

 ن را ا ا و وک كك

 0000 «هب قّلَخَتلاو لمعلاو ملعلل لزنأ هنأو «نآرقلا ةلزنم هيفو

 ىلإ انعطتسا ام ؛نآرقلا انقالخأ لعجنلو هلت هللا لوسرب ساعنلف ءيت ىبّنلا

 : ااو دم راج ورا ق ر ا الييس كلو
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 ناك » : اهنع هَّللا يضر ةشئاع لوق نيب ةقالعلا نع ءرملا لءاستي دق : ةدئاف

 يل ادب يذلاو قل نسي نأ هللا اعد نم باب :هلوقو :(نآرقلا هملخ

 :رومأ ةثالث

 يفْلَخ تئّسح امك مهّللا» :لاقف َقّلُخلا نسحب اعد هلت يبنلا نأ :اهدحأ

 ءادتقالا دارأ نمف «نآرقلا هقّلُخ ناكف هءاعد هللا باجتساف يح مج

 .لمعلا يف ةدهاجماو ءاعدلاب هيلعف هلت يبنلاب

 ىلإ هنم جاتحي اذهو «نآرقلاب قلختلاب بّلاطُم ملسملا ناسنإلا نأ :اهيناث

 . قالخألا نيسحت يف ءاعدلا رثأ نايبل بيوبتلا ءاجف .ءاعد

 . 4 نيعتست كاًيإو دبع كاّيِإ هتالص نم ةعكر لك يف أرقي ملسملاو

 ءعسشلا ىتح ءيش لك هللا اولس » :تلاق- اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ن كتي تسلا نبا جرا : ني ل ومي تة لجو رعدللا ناف

 .(ةفيعضلا) ( ۲١ ) مقر تحت اذك

 قرط لخ ديو «نيعبصألا نيب لخدُي يذلا وهو «لعنلا رويس دحأ : عسشلاو
 . مامّرلا يف دودشملا لعّتلا ردص يف يذلا بقثلا يف

 .(ةياهنلا) .عسّشلا هيف دمعي يذلا مامّرلاو

 «نآرقلا هَ ع يبنلا قّلخ نأ ملعو :لمعلاب ارومام ملسملا ناك امل: اهثلاث

 جلاعي نأ هيلع ناكف «عساشلا نوبلا دجوف « هني ١ يبنلا قّلَخو هقّنُخ نيب نراق

 اذإ هل دب الف -ًاليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام قالخألا نسحاب قّلخَتيو رمألا اذه

 .ملعأ هّللاو هَقّلُخ نيسحتب ءاعدلاو حلاصلا لمعلا نم



 ١٤١  ناعطلاب نمؤملا سيل باب _ ۸

  - oلا هللا هب نب ملاس نع :

 .ًاناسنإ سيل ؛طق ًادحأ ًانعال هَّللادبع تعمس ام

 : هلت هللا لوسر لاق : رمع نب هّللادبع لاق : لوقي ملاس ناكو

 . «ًاناَعل نوكي نأ نمؤملل يغبني ال»

 . [نعللاو نعطلا يف ءاج ام ب ۷١  ةلصلاو ربلا- ك- ۲۸ :ت هنم عوفرملا]

 * حرشلا *

 . نعطلا نم ةغلابم ةغيص :ناعطلا : ( ناعطلاب نمؤملا سيل)

 .امهوحنو ةبيغلاو مّدلاب ساّنلا ضارعأ يف ًاعاّقو :يأ» : «ةياهنلا» يف لاق

 هنمو «هباع اذإ مضلاو حتفلاب نعطي «لوقلاب هيلعو هيف نعط نم لاّعف وهو

 .(بسنلا يف نعطلا

 ال فاسو فرم ادق ا نيل ا دعا ا ةككيس امو

 .(ةيوحنلا تاودألا مجعم ) فتي قبس اإ ضم

 يبأ نبا ةياور كلذ نيبي «هنعل ِهَّنِإف «ًاناسنإ الإ : يأ : قيلعتلا يف انخيش لاق

 .(ةرم الإ : ظفلب ايندلا

 يفف «هيلإ هعَفد  لقألا ىلع هدنع- كلذل بجوم ببسل ناك كلذ ٌلعلو

 بضغ ًامداخ ناك ناسنإلا نأ :هل ىرخأ يفو «دبعلا قتعأ هلأ يقهيبلل ةياور

 . ىهتنا ( ۲۹۳۹ ) (ةحيحصلا) يف هتنيب امك حيحص هدنسو «هنم



 موقلا ينءاج :لوقت «ًالإك ءانئتسالا فورح نم ( سيل ) : ( ةياهنلا» يف لاق

 4 مهضعب سيل هريدقتو ا

 و نسلا سيل ؛لُكَف هللا مسا ركّذو مّدلا رهنأ امو :ثيدح هلبق رّكذو

 .(1958) ملسم و ( ۲٤۸۸ ) فّئصملا هجرخأ .رفّظلاو نسلا الإ :يأ . (رفظلا

 .هّنَعِل هّنإف : يأ ءاناسنإ لإ :انخيش هلاق ام ىنعملاف

 .ةرثكب بصلاو ةلاسإلا راهنإلاو : راهنإلا نم رهنأ ام : هلوقو

 ال : هلت هللا لوسر لاق يضع نيب ا لاو لت: تاس فالكاو

 E رع ياو علال قديح اذاكلا NE نأ نمؤملل ىغبني

 رظناو ءءاعدلاو بسلا قّلخلا نمو ؛داعبإلاو درطلا ىلانعت هّللا نم نعللاو

 . ( ةياهنلا »

 ةغلابملا هفصوو هنأش سيل : يأ :. فرصتب- ( 505 / 4) (ليلدلا» ىف لاق

 نال ؛نمۇملاب هفصو يفانُي الف ؛ًانيح كلذ هنم ردن اذإ هنا ىلإ اموأف «هنم راثكإلاب

 .(هيلع لمحت دق لاحلا ةبلغ

 اميس ال ( ناعطلاب نمؤملا سيل ) بابلاب ثيدحلا ةقالع نع ءرملا لءاستي دقو

 اده كف ر یک ع ی نقد ايتو هللا تطرب رفع اد نأ

 ؟بابلا

 ةغيص ناعطو (ناّعطلاب نمؤملا سيل باب ) ناونعلا نأ كلذ ىلع باوجلاف

 هيايلا اذه تع در الف و ربت نعل هللا غو يلا رك دیا ا

 .ملغأ ىلاعت هّللاو !نعللا ىق ىحم هنأ ىري ناك اذإ فیکف



 هنلع ىبتلا اونا دوسي نأ اه هللا يضر ئاغ نعام "11/5

 هللا بضغو هللا مكنعلو «مكيلعو :ةشئاع تلاقف «مكيلع ماسلا :اولاقف

 : لاق ! مكيلع

 .«شحفلاو فنعلاو كاّيِإ و قفرلاب كيلع .ةشئاع اي ءالهم»

 : لاق ؟اولاق ام عمست مل وأ : تلاق

 الو «مهيف ىل باجتسيف «مهيلع تددر ؟تلق ام يعمست ملوأ»
 ٠ .«يف مهل باجتسي

 ك9 3 ا هَ يبنلا نكي مل ب۔۳۸ «بدآلا ۷۸-9 :خ]
 "حج «مهيلع درلا فيكو «مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يهنلا ب i مالسلا

 +٭ حرشلا *“

 . توملا ينعي :ماسلا : (مكيلع ماسلا: اولاقف هع ع يبنلا اوتأ دوهي نأ)

 : ةنعللاو : (مكيلع هللا بضغو هللا مكّنَعلو «مكيلعو :ةشئاع تلاقف )

 هاضنع نم ىلع هراكنإ ىلاعت هللا نم : بضغلاو «هتاحبس هللا ةمحر نم درطلا

 .(ةياهنلا) .هايإ هتبقاعمو هنع هضارعإو هيلع هطخسو

 ا را هنا فردت لغتنا ردح ايما لاك

 . قفرلاو ةدؤتلا : لهملاو

 لعفلاو لوقلا يف بناجلا نيلب كيلع : يأ : ( قفرلاب كيلع .ةشئاع اي)

 .( 477/709 (ةاقرم» . ىطويسلا هركذام ىلع لهسألاب ذخألاو

<0 



 .هجوزو هلهأ لجرلا هيجوت هيفو «يصاعملا

 يفف «ريخلا نم قفرلا يف ام لكو «ةّقشملاو ةّدشلا : فنعلا :(فنغلاو كاّيِإو )

 ها نالا ةلقم لا نم" فعلا

 ال «باوجلاو لوقلا يف يدعتلا شحُفلاب هيَ يبنلا دارأ :(شحفلاو )

 . (ةياهنلا» . هعيدرو مالكلا عَدَق نم وه يذلا شحفلا

 .شحُفلاو فنُعلا نم ( مكيلع هللا بضغو هللا مكتَعل» :اهلوق نأ هيفو

 لضفلا لهأ لقاغت بابحتسا ثيدحلا اذه يف» :( ١47/1١5 ) يوونلا لاق

 .ةدسفم هيلع بترتت مل اذإ ؛نيلطبملا هفس نع

 . « لفاغتملا نطقلا وه لقاعلا سّيكلا :  هَّللا همحر  يعفاشلا لاق

 َتدَدَر ؟تلق ام يعمست ملوأ :لاق ؟اولاق ام عمست مل وأ :تلاق)

 مهيف يل باجتسُي :يأ :( يف مهل باجتسي الو ؛مهيف يل باجتسيف ؛مهيلع
 ماسلا :اولاقو اورداب نيح.كلذو «هب يف مهل باجتسي الو «تومل اب يئاعد

 . فنع نود قفرب راضتنالا قّقحت كلذبو «مكيلع

 شحفلاو فدغعلا نع يهتلاو ءادعألاو موصخلا عم لماعتلا بدأ ثيدحلا يفو

 ؟نيملسملا عم ًأشحاف ًافينع نوكي نمي فيكف ؛دوهيلا عم

 «ةمكحو قفرب سفنلل راصتنالاو «مدقت امك براقألاو ةجوزلا هيجوت هيفو

 نينار ول يحسلو

 عيل



 نبل :لاق هل ّيِبَّنلا نع «[ دوعسم نبا وه] هللا دبع نع -_ ۷
 .(ءيذبلا الو «شحافلا الو «ناعللا الو ,ناعطلاب نمؤملا

 . [ةنعللا يف ءاج ام ب ٤۸ ..ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :ت]

 +٭ حرشلا

 . ناميإلا لماك :يأ : (نمؤملا سيل)

 . مدقت امك «ساتلل ًاباّيع : يأ :( ناّعطلاب )

 نم ولخي نأ لق لماكلا نال ءاهيف ةغلابملا ةغيص رايتخا لعل : ( ناّعللا الو)

 .مدقتو )٥۹۱/۸( (ةاقرم» . ةيّلكلاب ةصقنملا

 نم ُهحبُق دتشي ام لك وهو «هلاعفو همالك يف شحفلا وذ :( شحافلا الو)
 يهف ةحيبق ةلصخ لكو ءانزلا ىنعمب ةشحافلا درت ام ًاريثكو «يصاعملاو بونذلا

 لاو افا ب لاوقألا ن الاف

 :ءاذبلاو هقّلُخ ءاس اذإ : لجرلا اذبو «هلوق يف شحافلا وه :(ءيذبلا الو )

 . حيبقلا مالكلا

  7 ITAلاق هبت يبنلا نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :

 «انيمأ نوكي نأ نيهجولا يذل ىغبني ال» .

 ] [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل .

 هع حرشلا د

 ا و چ ی

¥ 



 وه لب «هجولا ةقيقح هنم دارملا سيل نيهجولا وذ ) :-فذحب-(؟55/554١)

 اتمآ اولاق اونمآ نيذْلا اوقَل اذِإو ظ : ىلاعت هللا لاق «ةّمذملاو ةحدملا نع زاجم

 .[ ١ ؛:ةرقبلا ]

 بلقتيو «ةملكلا ةنامأ ىلع ظفاحي مل هلال ؛ًاديمأ نوكي ال نيهجولا وذو

 .( 5١09/715١ رظناو مهل ناھن ىنأف «حلاصملاو ءاوهألا بسح

 اذإو «فلخأ دعو اذإو بدك ْتَدَح اذإ) : ثالث قفانملا ةيآ : ثيدحلا يفو

 .(59) (ملسم حیحص)» و (۳۳) (فنصملا حيحص » وا

  87١4/8لاق [دوعسم نبا وه ] هّللادبع نع :

 .«شحفلا نمؤملا قالخأ ملأ

 »ب حرشلا د“

 .سفنلا حيحشلا لصألا يندلا :ميفللا :(شحفلا نمؤملا قالخأ مألأ)

 .(حاحصلا راتخمو»

 سفنلا ةناهمو حشلا ناسنإ يف عمتجي نأ : مؤللا» :«طيسولا» يف ءاج

 .) ءابآلا ةءاندو

 يف يناليجلا هرّكذ .«هب ىجهي ام ٌمذَأ نم وهو » : (سورعلا جات يف دازو

 : يزيربتلا لوق «ةسامحلا حرش » نع لقنو «« لضفلا»

 ربصلاو «ةءورملا هيفنت ام رايتخاو «لخبلا يهو عمتجم لاصخل م : مۇللاو»

A۸ 



 هذه عامتجال امۇل يمسو «عامتجالا وهو ماقتلالا نم هلصأو «ةيندلا ىلع

 .(بياعملا

 5 محفل ملا ىنعم مدقتو

 ١٤١  ناعّللا باب _ 8

 : هَ يلا لاق :لاق ءادردلا يبأ نع - 8

 .(ءاعفش الو ءادهش ةمايقلا موي نونوكي ال نيناعللا نإ»

 يو ح ءاهريغو باودلا نعل نع يهنلا ب ٤ «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك. ٥ :م]

 1۸٦.

 *ب حرشلا د“

 موي نونوكي ال :(ًءاعفش الو ًءادهش ةمايقلا موي نونوكي ال نيناعللا ّنِإ)
 ةمايقلا موي ءادهش نوُنوُكي ال :ليقو . مهتداهش عمت ال : يأ :ًءادهش ةمايقلا

 . «ةياهنلا» رظناو «ةيلاخلا مّمألا ىلع

 ثيدحلا يف ةعافّشلا ركذ رّركت دق» :ًاضيأ «ةياهنلا» يف لاق :ءاعفش الو

 مئارجلاو بونذلا نع زواجنا يف لاؤسلا يهو «ةرخآلاو ايندلا رومأب قّلعتي اميف

 لبقي ىذلا :مَّفَشْلاو ٌعيفشو عفاش وهف «ةعافش عَمْشَي عفش :لاقي

 .«هتعافش لَبْقُت يذلا عَّمَشْلاو ءةعافشلا

 قلخت نم أو نعللا نع رجزلا هيف» :- فرصتب- ( )١48/1 يوونلا لاق

 داعبإلا اهب داري ءاعدلا يف ةنعللا نال ؛ًاعيفش وأ ًاديهش وأ ًاقيدص نوكي ال هب

۹ 



 هَّللا مهَفَّصو نيذلا نينمؤملا قالخأ نم اذهب ءاعدلا سيلو «ىلاعت هللا ةمحر نم

 دشي ناينبلاك مهلَعِجو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو «مهنيب ةمحرلاب ىلاعت

O Eق نعام تا كج وعرب  

 ةياهن نم وهف ىلاعت هّللا ةمحر نم داعبإلا يهو ةنعّللاب ملسملا هيخأ ىلع اعد

 .«هيلع وعديو رفاكلل ملسملا هّدوي ام ةياغ اذهو «ربادتلاو ةعطاقملا

 ءادهش الو ءاعفش نوُئوُكي ال مهّنِإ هلت هلوق امأو» ١45(: ص ) لاقو

 نيذلا مهناوخإ يف نونمؤملا عفشي نوح ةمايقلا موي نوعفشي ال :هانعمف

 .راثلا اوبجوتسا

EESسيجا  OVموي ا كر  

 تالا لإ ميلر ميلبتي غلا ىلع الا

 . مهقسفل مهتداهش لبق ال : يأ ايندلا يف ءادهش نوُنوُكي ال : يناثلاو

 . «هّللا ليبس يف لتقلا يهو ؛ةداهشلا نوقزري ال : ثلاثلاو

 اذإ فيكف ل :هناحبس هلوق لغم ىلإ هللا همخر  يوونلا ريشي : تلف

 4١[. :ءاسنلا]  اديهش ءالؤه ىلع كب انئجو ديهشب ةّمَأ لك نم انئج

Eادعو ولم وون ركل  E ses 

 : هع هللا لوسر لاق

 كلذ نم رثكأو «ةثالثلا هعمو يبنلا ءيجيو «نالجرلا هعمو يي ءيجي )

 له :لاقيف موق ىعديف .معن :لوقيف ؟كموق َتْغّلب له :هل لاقُيف .لقأو
 .هثمأو دمحم :لوقيف ؟كل دهش نم :لاقيف .ال :تولوقيف ؟اذه مكب

 امو :لوقيف .معن :نولوقيف ؟اذه ّْلب لَه :لاقيف دمحم ةَّمأ ىعدتف

E 



 ةا و اريد لرل ذا كالذي ا ارا +: قول رفيف ل ملغ

 ءادهش اونوكتل اطسو ةَمأ مكانلعج كلذكو ل : E لاق

 ٠٤١[. :ةرقبلا] ًاديهَش مكيَلَع لوُسّرلا نوكيو سالا ىلع
 مقرب «ةحيحضلا» يف وهو ؛هوحن يراخبلاو «دمحأو هجام نبا هجرخأ

.)5444( 
 و

 يه ةعافشلا نال ؛ءاعفش ةمايقلا موي نوتوكم الا نالا نأ ةنضداتلاو»# كلف
 فيكف «یلاعت ا ع ر ملا

 اذه لعجو «هدابع نم ةمحرلا داعبإ هللا نم بلطيو نعلَي نم ةعافشلل قوي
 !هنديد نعللا

 تانا مويا ليك ور کیا ين ا ا رک ااا
 . ةعافشلا عم اهركذ مثالي اذهف «تالاسرلا مهغيلبتب مألا ىلع

 ال كلذكو «كلذ مهنامرحو ءايندلا يف مهتداهش ضفرب لوقلا عنتمي الو

 ن ىلع م ماو اا ر الور لاقل لبس واه قفوي
 «ناسللا ءاقنو بلقلا قدصب ىلاعت هللا قيفوت ةرمث هللا ليبس يف ةداهشلا

 E SS N عر رسل ضع

 الو ءاهوحن وأ ةرمل ال «نعللا هنم رثك نمل وه امِإ ثيدحلا يف مذلا نأ مدقتو

 . كلذ وحنو «ىراصنلاو دوهيلاو نيملاظلا نعلك «حابملا نعللا هنم جّرخ نمل

 تاور نیلا دع نأ لدتا قب ب ديز نع : اننا سس

 نم كللادبع ماَق ةليل تاذ ناك نَا الق «هدنع نم داجناب ءادردلا ا ىلإ ثعب

 عاد



 م نخ قاع ت ا ع ءاحزدلا مأ عا فا ا
 نالا نوک ال : ل لوز لاق لوق نادر دلا انآ تيغمس :َتلاَمَق

 .(ةمايقلا ّمْوَي ًءادهش الو ءاَعَفَس

 هنيزي يذلا تيبلا عاتم وهو ميجلاو نونلا حتفي- دجن عمج وه :داجنألاو

 )١59/١519(. (يوون» .روتسو قرامنو شرف نم

 ا 53 5
 7 ند 7

 ١ _ هب يبل لاق :لاق ةريره يبأ نع :

 .«اناَعل نوكي نأ قيدّصلل يغبني الد
 .[۸4 ح ءاهريغو باودلا نعل نع يهنلا ب ١4 «ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :م]

 ب حرشلا *

 يف ةغلابملل ليّعف وه :قيّدّصلا : (ًاناّعل نوكي نأ قيّدٌصلل يغبني ال)

 .(ةياهنلا) :لمعلاب هلوق قصي يذلا نوكيو . قدّصلا

 نوكي نأ هل ىّنَأف «هلوق هّلمعو هلمع هلوق حطن دقف ًاناعل ناك اذإف : تلف

 !ًاقيلص

 نيِذّلاَو إل : ىلاعت هلوقل « نمؤملا هب دارملاو» :( ٠٦٤/۸ ) (ةاقرملا» يف لاق
 .ىهتنأا 1۹ : ديدحلا]  نوقيدصلا مه كئّلوُأ هلسرو هّللاب اونمآ

 دارملا نال ؛لقو هنم ردن اذإ ةيقيدصلاب هفصو يفاني ال هنأ ؛هلثم يف مدقتو

 .نعللا نم راثكإلا هنأش ناك نم

 نوناعللا !رکب ابأ ايو ثيدح هللا ءاش نإ دحاو ثيدح لعب يتأيسو

E۲ 



 .(!؟نوقيدصلاو

 : لاق ةفيذح نع -_ ۲

 . (ةنعّللا مهيلع قح الإ طق موق نعالت ام»

 +« حرشلا

 .ةكراشملا ديفُت ةلعافملا نم َنعالت : (طق موق َنعالَت ام )

 هوعد ام مهيف باجتسيف «بير الب تعّقوو تتبث : : (ةنعللا مهيلع قح الإ
 . ىلاعت ِهّللاب اذايع «مهضعب يف

 ١ - هدبع نعل نم باب فأعتقه  ١٤۷

 لب يللا لاقف «هقيقر ضعب نّمل ركب ابأ نأ «ةشئاع نع - 7١4/741

 وأ نيترسم) . و الك ؟نوقيّدّصلاو نوناعّللا ! ركب ابأ ايو

 .«(اثالث

 . دوعأ ال : لاقف هلت َيبَنلا ءاج مث ,هقيقر ضعب ذئموي ركب وبأ قتعأف

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 قيقّرلاو :كلملا : قّرلا :(هقيسقر ضعب نعل ركب ابأ نأ ةا ومو
 .( ةياهنلا» . لوعفم ىنعمب ليعف ‹كولمملا

 يف انخيش لاق :(؟نوقيّدّصلاو نوناعللا اركب ابأ اي : هيت يبتلا لاقف )

E۳ 



 يفز( 19 ةرسفي هسعو قوناعلا ١ تاونيفلا لعتو لصألا اغ : قيلمعلا

 . ىهتنا . (نيقيدصو نيناعل» :« بعشلا»

 .ةغللا يف غئاس هلكو

 تيأر له :يأ «مالكلا ردص ىف ماهفتسالا ةزمه ريدقتب :نيقيدصو نيناّعل

 . ( ٠٠٠/۸ (ةاقرم» !نيتفصلا نيتاه نيب نيعماج : يأ ؟نيقيدصو نيناعل

 .رجزلاو عدرلل فرح :ًآالك : (اثالث وأ نيترم «ةبعكلا برو ألك )

 یورک ال هللا ذاك ؟ ناحل نكي افيد تیار نه ی يبطل لاف

 .«بّجعتلا ىنعم مالكلا يفو ًأدبأ ناعمتجي ال : يأ عمجلل واولاف .امهاران

 .(ةاقرم »

 .هنم ردب امل ةرافك : يأ :( هقيقر ضعب ذعموي ركب وبأ قتعأف )

 .راذتعالل : يأ : ( للي يبنلا ءاج مث )

 . دحأ نعل ىف ؛يأ :(دوعأ ال :لاقف)

 . ( اناعل نوكي نأ قيدصلل ىغبني ال ١ : ثيدح ىف مدقتو

 .قيدصلاب فصو ثيح هنع هللا يضر ركب يبأ لضف ثيدحلا يفو

 . ةعيسلا ريفكتل ةنسحلاب ةردابملاو  هنع هللا ىضر  هتباجتسا ةعرس هيفو

 .هوحن وأ «دوعأ ال :بئاتلا لوق هيفو

 ١49  رفاكلا نعل باب - ۱

 ىلع هللا عدأ ! هّللا لوسر اي :ليق :لاق ةريره يبأ نع _ ٤

٤ 



 : لاق .نيكرشملا

 .«ةمحر تثعب نكلو «ًاناَعل ثعبأ مل ينإ»

 .[۸۷ ح ءاهريغو باودلا نعل نع يهنلا ب 4 «ةلصلاو ربلا ك- ٠٥ :م]

 ب حرشلا د

 انامل عبا ا لا نيكرشملا ىلع هللا عدأ !هّللا لوسر اي : ليق)
 يعن نم دالا نع الا ىلع وعدأل ثعبأ مل يْإ : يأ :(ةمحر تتعب نكلو
 الا يكد لمحو تلعب ع واهتم ذرطلاو ىلاعت هللا

 4« نيِملاَعْلل ًةَمْحَر لإ كاَنلَسرَأ امو :ىلاعت هللا لوقي اذه يفو
 .[ ٠١ ا/:ءايبنآلا]

 : يأ ] رهاظف نينمؤملل اّمأ :كلملا نبا لاق » :( ۷4/٠١ ) «ةاقرملا» يف لاق
 لاق امك «هببسب ايندلا يف مهنع عفر باذعلا نلف نيرفاكلل امأو ء[ةمحرلا
 YT] : : لافنألا] © مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو : ىلاعت

 يف دعس نبا هّجرخأ .«ٌةادْهُم ٌةَمْحَر انأ اإ !ساتلا اهيأ اي» :ثيدحلا يفو

 .( 4٩٠ ) (ةحيحصلا» يف انخيش هجرخ حيحص ثيدح وهو «هريغو تاقبطلا

  _ ۲باب النمام  ١6٠١

 عفري الجر نإ : هل ليقف ؛ةفيذح عم انك : مامه نع 2-546
 : لوقي هيَ يبتلا تعمس : ةفيذح لاقف ! نامثع ىلإ ثيدحلا

 .(تاّنق ةّنجلا لخدي الد

 نايب ب ٤٥ .,ناميإلا ١-2 :م.ةميمنلا نم هركي ام ب۔١٠ .بدألا ۷۸-9 :خ]

 .CY ل5 2154 ح «ةميمنلا ميرحت ظّلغ

£10 



 قَد

 ی3 ے9 ىج
 یی’ ور ؛ یو ع

 دي حرشلا دي

 ىلع :يأ: ( !نامثع ىلإ ثيدحلا عفري الجر نإ :هل ليقف ؛ةفيذح عم انك )

 . . داسفإلا هجو

 )١١١(::- ملسم ةياور يف :( :لوقي هيم يبنلا تعمس :ةفيذح لاقف)

 ام هل نيبيل ثيدحلا عفري نم عمسي ی نأ ةدارإ ةفيذح لاقف»

 . دسفملاو «مامنلاو تاتقلا رمأ نم نوكي

 ا ل و قلمك ةياوز: یو تادف ا نستالاو

 .( مام

 مامنلا نأ ؛ماّمنلاو تاتقلا نيب قرفلا :ليق» :( ٤۷۳/٠٠١ ) ظفاحلا لاق

 مث «هب ملعُي ال ثيح نم عمستي يذلا تاّنقلاو ءاهلقنيف ةصقلا رضحي يذلا

 ی ا

 حتفب وهو ماّمنلا وه :تاّتقلاف» :. فّرصتب- ( ٠١١ ۰۱۱۲/۲ يوونلا لاق

 . قوف نم ةانثملا ءاتلا ديدشتو فاقلا

 ءام اهمضو نونلا رسكب همنيو هّمني ثيدحلا من لاقي :هريغو يرهوجلا لاق

TS 

 داسفإلا ةهج ىلع ضعب ىلإ مهضعب ب ساتلا مالك لقن : ةميمنلا : ءاملعلا لاق

 .(مهنيب

 كيف لاق :هل لاقي نأ لثم «ةميمتلا هيلإ تلق نم لكو» :[ مهضعب لاقو]

 . ةداهشلا دودرم قساف ماّمنلا نال «لقانلا قدصي ال نأ : لوألا

AN 



 .هحصنيو كلذ نع هاهني نأ : يناثلا

 . هَّللا دنع ضيغب هتف هَّللا يف هضغبي نأ : ثلاثلا

 .ءرسلا بئاغلا هيخأب نظي ال نأ : عبارلا

 :ىلاعت هلوقل «ثحبلاو سسجتلا ىلع هل يكح ام هلمحي ال نأ :سماخلا

 ١١[. :تارجحلا] 4 اوسّسجت الو ل

 ملااقإ هميم يكي الف تع مامنلا هت اه فل يضرب ال نأ :سداشلا

 .«ةجاح وأ ةحلصم كلذ يف نكي

 نكي ملاذإ ةميمنلا يف روكذملا اذه لكو » :[- هللا همحر  يوونلا لاق]

 هربخأ اذإ امك كلذو ءاهنم عنم الف اهيلإ ةجاح تعد نإف «ةيعرش ةحلصم اهيف

 ن ره قهرا ءامإلا ريحا وأ اوا عار ااا هزي انه ذأ

 . ةدسفم هيف اب ىعسيو اذك لعفي اناسنإ

 ههبشأ امو اذه لكف «هتلازإو كلذ نع فشكلا ةيالولا بحاص ىلع بجيو

 «نطاوملا بسح ىلع اًبحتسم هضعبو ءابجاو هضعب نوكي دقو «مارحب سيل
 . (ملعأ ِهّللاو

 ؛ مامن ةنجلا لخدي الو : هيت هلوق امأو» ب يقم 015 لاق ف

 . هرئاظن يف نافورعملا ناليوأتلا هيفف

 . ميرحتلاب ملعلا عم ليوأت ريغب لحتسملا ىلع لمحي :امهدحأ

 .(ملعأ هّللاو «نيزئافلا لوخد اهلخدي ال : يناثلاو

 يف امك ةلهو لوأ يف ةئجلا لخدي ال):( ٤۷١/٠٠١ ) ظفاحلا لاقو

 . ( هرئاظن



 ! اننامز يف فيكف  هنع هللا يضر  نامثع نمز يف ثيدحلا اذه : تلق

 : هلع يللا لاق :تلاق ديزي تنب ءامسأ نع 2 005

 : لاق «یلب :اولاق (؟مكرايخب مكربخأ الأ»

 : لاق «ىلب :اولاق «؟مكرارشب مك ربخأ الفأ .هّللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا»

 .(تّنعلا ءآربلا نوغابلا :ةّبحألا نيب نودسفملا ,ةميمنلاب نوؤاّشملا»

 ب حرشلا دب

 اهيأ مكر ايخ نم مه نيذلاب : يأ :يوانملا لاق ا الآ
 .(«نونمؤملا

 هب دص قبو «يفنلا نع هب باجم باوج فرح :ىلب :( ىلب :اولاق)

 . باجيإلا

 دحاولا نوكل ؛مهتئيهو مهعّمسب :يأ : ( هللا ركذ اور اذإ نيذلا : لاق)

 a E E دراما دهس هرج مون
 ناک و لاب ارك دم رطن ناك الإ رظان هيلإ رظني ال ءهقطُتو هتوكسو هقكر جو
 ةلذلاو ةنيكسلا يف مهاميسب نوفرعي كعلوأف «هملع ىلع ًاليلد وف

 )١١5/5(. (ضيف» . حضاوتلاو

 «هيهن نع اوّهتناو“«هرمأب اورّمتئاو «مهبولقو مهتنسلاب هللا ركذ : تلق

 . همارح اومرحو هّلالح اولحأو

Sp e GENRE انا 

EA 



NEE ET 

 E «كل هتبلط : ءيشلا كتيغبو ريش ًانالف ْتْيَعَب :لاقي :( نوغابلا)

 يل عقكلا

 . ءيرب عمج : ءاربلا : ( ًءآربلا )

 لك ءانزلاو أطخلاو «طّلَعلاو مثإلاو ؛كالهلاو «داسفلاو ةّقشملا :(تتَعلا)

 .اهّلك لمّتحَي ثيدحلاو ءءاج دق كلذ

 فما EEA الوسم تارك ف تعلو رجلا

 . كلذ وحنو داسفلاو ةّقشملا ءايربألل نوبلاطلا : ىنعملاو

 101 -۔ اهاشفأف ةشحافب عمس نم باب 5 ۴

 :لاق  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع - ۲۲ ۷/٤

 .«ءاوس مثإلا ىف ءاهب عيشي يذلاو ,ةشحافلا لئاقلا»

 *ب حرشلا

 ىنعم مّدقتو «ساتلا نيب اهركذ يف ءىدابلا وه :(ةشحافلا 'لئاقلا)

 ؛ةتاقلا

TS 
 .لاعفألاو لاوقألا نم ةشحاف يهف ةحيبق ةلصَح لكو ءانزلا ىنعمب ةشحافلا
 .(ةياهنلا»

 نأ نوّبحي نيذّلا نإ :ىلاعت لاق .اهرهظي : يأ :(اهب عيشي يذلاو )

٤۹ 



 هّللاو ةرخآلاو ايندلا يف ميلأ باذع مهل اونَمآ ن يذلا يف ةّشحاّملا عيشت

 00 ا 1۱۹ : رونلا ] 4 نوُمَلعَت ال مثنأو ملعي

 . «انزلا عيذيو رهظي ينعي ) : يوغبلا لاق

 اذه راشعناو «ناودعلاو مثإلا ىلع نانواعتم امهّنأل : (ءاوس مثإلا يف)

 ها ت ل كلا

 : لاق ناك < لاق قوع وب لن

 .«اهادبأ يذلاك اهيف وهف ءاهاشفأف ةشخافب عمس نم»

 دب حرشلا د

 مد دعت م اء

 رثألا حضوي اذهو «ةرم لوأ اهرهظأ يذلاك : يأ : (اهادبأ يذلاك اهيف وهف)

 .هلبق يذلا

 .رومألا ةبقاع اوربدتي نأ نود اذه لثم يف ساتلا عقي ام رثكأ امو

 ملسم هجرخأ ؛(عمّس ام لُكِب ثّدحُي نأ اسف كلاب ىفك» :ثيدحلا ىفو

 .(؟5١5؟8) (ةحيحصلا » رظناو ءامهريغو دواد وبأو (هحيحص )و ةمدقم ىف

 :ءاطع نع -۔ 48

 0 قا : لوقي «ىنزلا عاشأ نم ىلع لاکنلا یری ناك هنأ

E. 



 ٭ حرشلا هع

 :(ةشحافلا عاشأ :لوقي «ىنرلا عاشأ نم ىلع َلاكّنلا ىري ناك هنأ )

 ام لعف نع سالا لكنت يتلا ةبوقعلا :لاكّتلاو «هريغل ةربع هلعجي نأ : لاكتلا

 4 ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا ُهذَحَأَف 9 :ىلاعت هلوقك «ءازج هل تلعج
 .[ ۲١ :تاعزانلا]

 غ هلم فاقع للا مقتنا : يأ » :(هريسفت » يف ريثك نبا لاق

 . (ايندلا يف نيدّرمتملا نم هلاثمأل ًالاكتو

 ٤ - باب العياب  ۱٥۲

Veلا لع ع -  

 ,ًاحلبم أحرم ءالب مكئارو نم نف ؛ًارذب عيياذم ًالجع اونوكت الد
 ۰ ۰ .«أاحدر ةلحامتم ارومأو

 * حرشلا 1

 :عايذم عمج :عيياذم .لوجع عمج ؛لجعلا :(عيياذم ًالجع اونوكت ال)

 ءانب وهو «شحاوفلا نوعيشي نيذلا دارأ ليقو «هاشفأ اذإ ءيشلا عاذأ نم

 فلات

 (هعمسي امرهظيو رّسلا يشفي يذلا وهو «روذب عمج رجلا :(ًارذب )

 .هتقرفو هّتيشفأ : يأ يرش نبت انيك ااو کلا ترذب لاقي

 حرب : لاقي «ةدّشلاو ةقشملا : حيربتلا لصأ : (ًاحّرَبُم ءالب مكئارو نم نلف )

 هيلع ىشاذإ هب



 . قاشلا ديدشلا ءالبلا : دارملاف

 : قرطلا ضعب يفو » :قيلعتلا يف انخيش لاق .ًاييعم :يأ :(ًاحلبُم)

 .«سوبعلا :حولكلاو «هتدشل سانلا حلكي : يأ «(ًاحلْكُم )

 .ليوطلا لاخلا ن خامل دلل ةليوط انشق: يأ : لحاكم اروطأوو

 نم «بولقلا ىلع ةيطغُم ليقو «حادر اهدحاو ةميظعلا ةليقفلا :(ًاحّدر )

 1 .هلمح ليقثلا :حادّرلا لّمجلاو «هترتس اذإ تيبلا تْحّدرأ

 «نارسألا ودكم "الو شخاونفلاو ءايشألا ةنغاذإ ىف اولجت معك ال + نييلاو

 عنص يف اومهسُن الف ءمكبّفرتت ةليقث نّمفو «مكرظتني قاش ديدش ءالب كانهف
 بعصي هلل ؛رارسألا ءاشفإو ةعاشإب نيِباّيع اونوكت نأ راذحو ءايازرلاو نتفلا
 . ملعأ هللاو «ةدشو ًادّقوت ًالإ نعفلا دادزت الو ءاهنع عوجرلا

 .(ةياهتلا» نم ثيدحلا اذه حرش مظعم يف تدفتسا : ةظحالم

r.01نقف لاول اومن  

 ١١[ :تارجحلا] 4 باقلألاب اوزُبانت الو 9:- ةملس ينب يف تّلزن انيف
 :لاق

 يبُتلا لعجف :نامسا هل الإ لجر اًنم سيلو هلت هللا لوسر انيلع مد
 : لوقي هن

 .هنم بضغي هنإ !هَّللا لوسو اي :نولوقيف «! نالف ايو

 «ثارجحلا ةروس- 48 ؛ريسفتلا ك 44 :ت .باقلالا يف ب 58 ءبدألا 4 4٠ :د]
 .| 37 َْح «باقلألا ب6 «بدألا ك۳ :هج ٣ح

EY 



 * حرشلا د

 (نوع» .(انيف ) نم لدب :ةملس ينب يف : (- ةملس ينب يف تلر ايف )

( ۲/۱۳ ). 

 . مهنع هللا يضر «راصنألا نم ةفورعم ةليبق  ماللا رسكب  ةملس ونبو

 .ههركي بقلب ًاضعي مكضعب وعدي ال :يأ :(( باقلألاب اوبانت الو )

 .(نوعو»

 ضعب يف : (نامسا هل الإ لجر اتم سيلو ؛ هلت هللا لوسر انيلع مدف :لاق)

 ننس حيحص )و ( ٠١١١ ) (دواد يبأ ننس حيحص » يف ؛« ةثالث وأ » تاياورلا

 55١05١(. (يذمرعلا

 هلع يبنلاو هركي يذلا هبقلب : يأ :( نالف اي : لوقي هلم يبنلا لعجف)
 . كلذ ملعي

 : «دواد يبأ ننس حيحص » يف : ( هنم بضغي هنإ ! هَّللا لوسر اي :نولوقيف)

 ا ذهن يو هللا لوْسَو اهم

 .ففكا :همو

 لخ دي امم هيف ءارطإ الو بّقلملا بجعي امم ناك نإ بقللا ّنِإ : ظفاحلا لاق

ESرا را نهرب م قنوت طيس  

 . هركذب ألِإ هريغ نع رّيمعي الو هب رهتشُي ثيح هب فيرعتلل نعت نإ الإ «هورکم

 .( 5١18/١ ) «لضفلا» يف يناليجلا هلقن

AA 



rif YoYنبا ءاماعط هبحاصل لعج امهيأ يردأ ال : لاق ةمركع نع -  

 اي :اهل مهدحأ لاق ذإ مهيديأ نيب لمعت ةيراجلا انيبف «هّمع نبا وأ سابع

 .ةرخآلا يف كدحت ايندلا يف كّدَحَت مل نإ ! هم : لاقف ! ةيناز

 : لاق ؟كاذك ناك ْنِإ تيأرفأ : لاق
 .«شحفتملا شحافلا بحي ال هللا َنِإ»

 .- شحفتملا شحافلا بحي ال هللا نإ : لاق يذلا سابع نبا -

 *# حرشلا

 ا غ نبا اماه ط هيعمل جا و : لاك ر

 .ريبعتلاو لقنلا يف ةّقدلا هيف :( همع

 :لاقف !ةيناز اي :اهل مهدحأ لاق ذإ «مهيديأ نيب لمعت ةيراجلا انيبف)

 . ففكا ىنعمب رمأ لعف مسا :ُهّم :( !هّم

 كيلع مقُت يأ : كَدَحَت :(ةرخآلا يف كَّدَحَت ايندلا يف كَّدَحَت مل نإ)

 هياتم نانا E نبق هكدع انهو كلا

 n EE AS aE ا باكيا

 )١1550(.

 مور هين ضا ع ابو ترحل قم“ )۱۸١/١۱۴۳۷( ثيدحلا مدقتو

 .(ةمايقلا

 ؟ةيناز تناك اذإف :يأ :(؟كاذك ناك نإ تيأرفأ :لاق)

 ين حملا رو هالامور سلا سافل هيما لذا :نافو

 .مدقتو «هئيذبو لوقلا ءيدرب مّلكتملاو «هلاعف وأ همالك

٤ 



 .(ةياهنلا) . هدمعتيو كلذ فلكتي يذلا : شحفتملاو

 . ىنزلاب فذقلا انه ىنعملاو

 ر ا نيج ا هللا نإ لاق يذلا سات نو

 .ةرخآلاب فيوختلاو ءافعضلا ملُظ ةبقاع نم فوخلا هيفو «سبألا

 الد باكا ار یا نم دنت ةيناراي ار اف

 or حدامتلا ىف ءاج ام باب - °٥

rrr/ Yorهيلع ىناف هک يلا دنع كذ الجر نا ةركب يبا نع  

 : هلع يبنلا لاقف .ًاريخ ّلجر

 ا ادام مكدحأ ناك نإ : اراه هلوقي ر :كبحاض قلع تحطق كحيو)

 هللا هبيسحو  كلذك هنأ ىري ناك نإ اذكو اذك بسحأ : لٌقيلف ءةلاحم

 .«ًادحأ هّللا ىلع يّكزي الو

 ٤ ءدهزلا ك ه1 :م .هافك ًالجر لجر یگز اذإ ب۔۱۹ «تاداهشلا ك- ه7 :خ]

 .[ ٠١ 276 :ح «طارفإ هيف ناك اذإ ح دملا نع يهّنلا ب

 د حرشلا ٭

 ءانثلا نم ىنثأ :(ًاريخ ّلجر هيلع ىنثأف هيي يبثلا دنع ركُذ ًالجر نأ

 .حدملا :وهو

 يف عفو نمل لاقت «عّجوتو محرت ةملك :حْيو :(كحيو : هلل ينل لاقف)

 و او نرخ ؟ ليولاو افلا يعزم يهو ءاهقحتسي ال ةكله
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 .«كليو» :(؟5757) فنصملل ةياور يف

 رمألا ةروطخ نيبي نأ هل هلع يبنلا دارأ : (كبحاص قتع تعطق)

 (ةايحلا ىهتنتو ءامدلا فزنتو دتشت قنعلا عطقبف «هنيد يف حودمملا كالهو

 هبحسيو ربكلاو بجحلا هيلإ رجيو «هيخأ عضاوت عطق يف ببستي نمم فيكف

 !راتلا ىلإ

 نم هلقني هيخأ حدامو «توملا ىلإ ةايحلا نم هلقني هبحاص قنع عطاقف

 . ىلاعت هّللاب اذايع راّنلا ىلإ ةتج لا نمو «ربكلا ىلإ عضاوتلا

 هيلع فيخ نم حدم نع ؛هريغلو هل رجزلا يف ةغلابم اهررك : (ارارم هلوقي )

 .فّرصتب )٦۰۹/٤( (ليلد» تيل

 ديال يا اسم ال اسمان كذخا ناك نإ)

 .حودمملا يف :يأ :( لقيلف )

 هنأ هّنظأ :يأ) )۲۳۸/١۱۳(: (ةدمعلا) ىف ءاج :(اذكو اذك بسحأ)

 :ملعي هلوق نم دارملاو «هنم كلذ :ملعي ناك نإ ؛اذك ةفصو اذك ةلاح ىلع

 اذإ ل ال ىتح ؛نظي هانعم انلُق او «نظلا ىنعمب : ملعلا ء يجي ايكو «نظي

 .«هبسحأ لوقي ملف هنم ملعي ناك

 . كلذ هل زوجي الف ري مل نإو :( كلذك هنأ یری ناك نإ)

 .(ةدمعو .ىنافك

بقاع ىلع عطقي ال ياذا دبل هللا قع یک زت الو)
 ءرش وأ ريخب دنحأ ة
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 . كلذل يضتقملا رهاظلا دوجول نظيو بسحي نكلو ءانع بيم كلذ ّنأل

 .فرصتب )١71/8( (يوونو»

 لجر ىلع ينثي الجر هلع يبنلا عمس :لاق ىسوم يبأ نع - ٤/۴

 : هلع يبّنلا لاقف ,هيرطيو
 .«لجرلا رهظ - متعطق وأ متكلهأ»

 يهنلا ب- 4 ءدهزلا ك_ ه7 :م .حدامتلا نم هركي ام ب_ ه4 «بدألا ل - 7م :خ]

 .[ 1۷ ح «طارفإ هيف ناك اذإ ح دملا نع

 دب حرشلا وي

 صخشلا حدم : ءارطإلا : (هيرطيو لجر ىلع ينثي الجر هب يبنلا عمس )

 .(7؟/5/5)(حتف» ق اع از

 .(هيف بذكلاو حدملا يف دحلا ةزواجم » :« ةياهنلا» يفو

 هيفو ؛يوارلا نم كش : ( لجرلا ٌرهظ متعطق وأ «متكلهأ : هَ يلا لاقف)

 ,زيك وأ باجعإ نم هل دلو امو «هبحاص كالهإ نم حداملا هب غلب امل ناي

 : هلم يبنلا لاق اًمإو» امان سعد يلوا

 كلذك ساتلا دنع هنأ ىريو لجرلا ٌرتغي العل ؛لجرلا رهظ - متعطق وأ متكلهأ

 لا ك ليو ا كاف

 مكايإ» : ثيدحلا يف امك حبذلا وهف ؛هجولا يف حدملا نع يهنلا هيفو

 (IYA) (« ةحيحصلا ) رظناو .هريغو هجأم نبا هجرخأ ««حبلا هنإف حدامتلاو

EY 



 بد دلال" ظلي هع ك ىف لات لذا ددا بيرت ياسو

 معسل هوو

 نيحادملا هوجو يف ىثحي نأ هيم هللا لوسر رّمأ ءاضيأ حدملا ةروطخلو

 . كلذك هيلي يذلاو ("*35/554)- ىلاعت هّللا ءاش نإ ابيرق يتایسو «بارتلا

N NOSا رک كيداعا  

 . [ هتحابإ يف :يأ] «هجولا يف حدملاب

 حدملا يف ةفزاجما ىلع لومحم يهنلا نأ اهنيب عمجلا قيرطو : ءاملعلا لاق

 عمس اذإ هوحنو باجعإ نم ةنتف هيلع فاخي نم ىلع وأ «فاصوألا يف ةدايزلاو

 .حدملا

 يهن الف ؛هتفرعمو هلقع خوسرو ار لال كلذ ةيلغ فا ال نمانأو

 كلذب لصحي ناك نإ لب «ةفزاجم هيف نكي مل اذإ ههجو يف هحادم يف

 ناك «هب ءادتقالا وأ هيلع ماودلا وأ هنم دايدزالاو ريخلل هطشنك ؛ةحلصم

 .«ملعأ هللاو ءاّيحتسُم

 نم نأ يهنلا لصاح :لاطب نبا لاق» :( ٤۷۷/٠٠١ ) (حتفلا» يف ءاجو

 كلتب هنأ هتظل ؛بجعلا حودمملا ىلع نمأي مل هيف سيل امب رخآ حدم يف طرفأ

 .«هب فصُو ام ىلع ًالاكتا ؛ريخلا نم دايدزالاو لمعلا عّيض امبرف «ةلزنملا

eنمل ناك نإ هين قم حا دس رسلان كنق  

 .(هب

 .ءيش اهلدعي ال ةمالسلاو ,رومألا ةبقاع ىف ناسنإلا رظنيلف : لوقأ

2 
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rrof/ Yooرمع دنع ًاسولج انك :لاق هيبأ نع «يِميّتلا ميهاربإ نع 8 , 

 : لاقف «ههجو يف لجر ىلع لجر ىنثأف
 .«هّللا كرقع ‹لجرلا ترقع»

 دب حرشلا دب

 تْرَقع :لاقف «ههجو يف لجر ىلع ٌلجر ىنثأف «رمع دنع اسولج انك )

 .هَّللا كّكلهأ لجرلا تمكلهأ : يأ : (هّللا كَّرَّمع ءلجرلا

 رظناو «سبيتف اهسوؤر عطقُت نأ وهو «لخنلا رقع نم :رقعلا لصأ ليقو

 .(ةياهنلا»

 - هنع هللا يضر  رمعل زاج فيك ليق نف :( 457/1١ ) «لضفلا » يف لاق

 ؟لجرلا ىلع ءاعدلا

 كالهب هيلع ءاعدلا رمعل زاج ؛هنيد كاله هيف ام هيخأب لجرلا لعف اذإ : لوقأ

 . (هایند

 ۲۹/ 2 ۲۳٦لاق رمع نع :

 .«حبذ حدملا»

 .اهلبق اذإ ىنعي : دمحم لاق

 ح 1 ي هيف عدامتلاو مكايإ واعم نع :هج ] يسدملا ب 55 عبدآلا ك_ ۳۳ يدحبذلا هنإف حدامتلا ايإ) : ظفلب ةيواعم ع : هج
 FYE] چ

 *ب حرشلا يب

 امك ؛(حبذلا هّلِإف حدامتلاو مكايإ» : ظفلب ًاعوفرم تبث :(حبذ حدملا)
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 .(؟7؟4/5914) ثيدحلا حرش يف مدقت

 حداملا نيد يف ةفآلا نم هيف امل حبذلا هنإف» :( ١١۹/۳ ) « ضيفلا» يف ءاج

 .هنيد نم جرخيف «بلقلا تيمي هّنأل احبَذ هاّمسو «حودمملاو

 هشقن ريو كلا «نيجعلاب ةيرغيو هلاودعلات هرعي ةة ودل مذ ةيقو

 قل ليبعرا رقشلا عادم اكدلا ءابا ليا واك اذ امي خول داها

 .هب هبش كلذلف حبذلاك كلهم وهو «ربكلاو بجعلا ثروي

 ركشلا بحي نّمم ناك نإف ؛ًافورعم كب عنص نمفو :ءاملعلا ضعب لاق

 ءملَّظ ركشلل هبلطو «ملّظلا ىلع هّرقت ال نأ هّقح ءاضق نل :هحدمت الف ءانثلاو

 . (ريخلا يف ةبغر دادزيل هرکش رهظأف ّالإو

 ةرمف «هجولاب حدملا فصت ؛ةديدع ةيوبن تارابع صوصنلا نم مدقت امو

 ةفيخم ةريطخ ظافلأ اهلكو «حبذلاب ةرمو «قنعلا عطقب ةرمو ءرهظلا عطقب

 اک د نت ليف ا دالا تلا ا ون فكرت

 . فدصملا خيش وه :( دمحم لاق)

 .حدملا لبقيلف ؛هنيد كاله لبق اذإ : يأ : (اهلبق اذإ ينعي )

 ١54 هب انمآ ناك نإ هبحاص ىلع ىنثأ نم باب _ ۹

 : لاق هت يبنلا نأ «ةريره يبأ نع - ۳۷/۷

 معن «ةديبع وبأ لجّرلا معن « رمع لجرلا معن « ركب وبأ لجّرلا معن

 لجّرلا معن «سامش نب سيق نب تباث لجّرلا معن «ريضح نب ديسأ لجّرلا
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 : لاق .«لبج نب ذاعم لجرلا معن «حومجلا نب ورمع نب ذاعم

 .ةعبس دع ىتح (نالف لجرلا سئبو .نالف لجرلا سئبو»

 هَّللا يضر «حارجلا نب ةديبع يبأو بعك نب يبأو لبج نب ذاعم بقانم- بقانملا ك :ت]

 * حرشلا د

 نأ قم انآ ناكك نإ ها ب انما ناك نإ ا غ نا ون باب

 لجرلا معن «ةديبع وبأ لجرلا معن ءرمع لجرلا معن ءركب وبأ لجرلا معن )

 . مدقتو ؛حدملا ءاشنإل ضام لعف : معن : (ريضح نب ديسأ

 ينيوالا يراه الا تيوتا ليقو' يشم رنا مانألا وه رج يدينا

 افيرش هوبأ ناكو ءاميدق مّلسأ «ةبقعلا ةليل رشع ىنثالا ءابقنلا دحأ . ىلهشألا

 . بئاتكلا رّيِضَُح ىعدي ًاعاطم

 نيب عئاقو هب تناك ةنيدملا يحاون يف عضوم ] ثاعب موي سوألا سيئر ناكو

 ناكو «نينس تسب ةرجهلا ماع لبق ذكموي لتقف «[ ةيلهاجلا يف جرزخلاو سوألا

 نسحأ نم ناك ديننا نأ كرو یال وذو ارش الا الشع نم دعي ديسأ

 ا اب ريغ شالا

 «ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع :( 41507 (دواد يبأ ننس حيحص ١ يفو

 انْيَب حازم هيف ناكو وقلا تدحي وهاب لاق ني تاس اع

 :لاقف «ينربصأ :لاقف «دوعب هترصاخ يف هلت يِبْنلا هنعطف «مهكحضُي

 . (ربطصا)»

A 



 ضيق نع 4 تلا مفرق صمق يلع سبلو اضيق كع نإ لاق

 :هذللا لوسر ايناذه كد رااعإ لاق'اهخيفك فقر دعو ةتيططساف

 : حشکلاو ( دقتسا :ربطصاو ) «كسفن نم يندقأ :يأ : ينربصأ ىنعمو

 ىيضدللا

 نم ناكو «راصنألا بيطخ ناك :( ساَّمَّش نب سيق نب تباث لجّرلا معن )
 تيرا يي ناك «ةاؤسرلا ةكيبو اذه نوير نب ا تيس ايس ات

aيكتنف يتلاومو  ESTE 

 )708/1١(. (ريّسلا) يف هتمجرت ليصفت رظناو ««اندالوأو

 تلات نا فلام وب سا ضن ماد و يحشر

 4 يبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ] : ةيآلا هذه

 لهأ نم انأ : لاقو هتيب يف سيق نب تباث سلج «ةيآلا رخآ ىلإ [ ۲ : تارجحلا]

 . هلع يبنلا نع سبتحاو «راثلا

 ؟تباث ناش ام !ورّمع ابأ اي» :لاقف ذاّعُم نب دعس هلي يبنلا لأسف

E O KET 

 . هلع هللا لوسر لوق هل رک ذف

 ىلع اتص مكعفرا نم ىنأ متملع د قلو ةيآلا هذه تلرثأ : تبيان لاق

 رو لا IEEE هللا لوشر

 نفيد ره نم رم نيو هللا

 . ضرمأ : يأ ماهفتسالل ةزمهلا : ىكتشأ

 صقفاو ةبالا هذه تلر امل و لاق + ملا كيدع قم مل دنع ظفل يفو
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 وب رب سلا يب مه ص ر هس

 لجر ًانرهظأ نيب يشم هارت اَنُكَف : دازو ءذاعم نب دعس ركذي ملو ؛ثيدحلا

 ْ . (ةئجَلا لها نم

 ذاعم : ( لبج نب ذاعم لجّرلا ّمْعِن ءحوُمَجْلا نب ورمع نب ذاعم لجرلا معن
 «يبقعلا يردبلا يندملا يمّلّسلا يجرزخلا يراصنألا :حوُمَجلا نب ورمع نب

 . لهج يبأ لتاق

 دبع نع )٠۷١١( (ملسم حيحص »و )7١141( (فئصملا حيحص ) يفو

 ينيمي نع ترظنف ءِردَب موي فصلا يف ضقاو انأ انيب» :لاق «فوع نب نمحرلا

 نيب نوكأ نأ تينت ءامهئانسأ ةثيدَح راصنألا نم نيمالغب انأ اذإف «يلامشو

 معن : تلق ؟لهج ابأ فرعت له مع اي:لاقف امهدحأ يتّرمغف ءامهنم ٌمّلضأ

 ؟ىخأ نبا اي هيلإ كتجاح ام

 ال هتيأر نعل هديب يسفن يذلاو « هلت هللا لوسر بسب هنأ تربخأ :لاق

 : لاا تيحعتت ام لععألا توعد ةداوس يدار فراق

 يف لوحي لهج يبأ ىلإ ترظن نأ بشنأ ملف ءاهلثم يل لاقف رخآلا ينّرَمْغف

 . ينامتلأس يذلا امكبحاص اذه نإ الأ : تلقف سانلا

 هلع هللا لوسر ىلإ افرصنا مث «هالتُف ىتح هابرضف امهفيسب هاردتباف
 له :لاقف .هّنلتق انأ :امهنم دحاو لك لاق ؟هّلَتَق امكيأ :لاقف .هاربخاف

 ۰ .ال :الاق ؟امكيفيس امتحسم

 .حومجلا نب ورمع نب ذاعمل هَبَلَس .هلّمق امكالك :لاقف نيفيسلا يف َرظنف

 .(حومجلا نب ورمع نب ذاعُمو ءارفع نب داعم اناكو

 عاونأل عماج لعف : سعب :(نالف لجرلا سعبو «نالف لجرلا سبو :لاق )
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 .(ةياهنلا» .حدملا يف ( معن ) دض وهو مذلا

 ةحلتصم آل هثآل (اوْمُذ نم اسا يوارلا ركذ عدعاديق ©( ةغبس دع ىتخ)

 الو «هرضح نم مزلي صاخ سلجم يف نوكي مذلا اذه لثم لعلو .كلذ يف
 . ملعأ هَّللاو «مهريغ مزلي

 مالعأ ريس » نم  مهنع هللا يضر  ةباحّصلا مجارت يف تدفتسا : ةظحالم

 . ( ءالبنلا

 ١٠8  نيحادملا هوجو ىف ىثحي باب - ۷

 :لاق رمعم ىبأ نع - ۳۹/۸
 0 1 71 5 1 2 5 7 2 ١

 ههجو يف يثحي دادقملا لعجف ءارمألا نم ريمأ ىلع ينثي لجر ماف

 .«بارتلا نيحادملا هوجو ىف ىثحن نأ هت هَّللا لوسر انرمأ» : لاقو «بارتلا

 .[ 7/8 ح «طارفإ هيف ناك اذإ ح دملا نع يهنلا ب ١ 4 «دهزلا ك- ٠١ :م]

 * حرشلا د

 ههجو يف يثحي ي دادقملا لعجف ف ءءارمألا نم ريمأ ىلع ينثي لجر ماق)

 يالا + م # و وااو ر قو د مزز ىقحي 2 تارتا

 يف ءاج :( بارتلا نيحاّدملا هوجو يف يثحت نأ هَ هللا لوسر انَرَمَأ :لاقو )
 حاّدملا هجو يف هب ىمريو بارتلا ذخؤي : ليق» :- فرصتب -(۷۳/۷) «ةفحتلا »

 حداملا رجز دارملاو «هحدمل أعيش هيطعي الو حداملا بيخي نأ هنم دارملا ليقو
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 ريغ ليقو ءاربكتمو ارورغم صخشلا لعجي هنأل ؛حدملا نم هعنم ىلع ثحلاو

 .(«كلذ

 لعق كفو لإ راسب نأ سبيعي يذلا وه دا شاه لمعلا و كلف

 يناعملا ضعب لخدت اذه يفو «ءاملعلا ضعب هيلإ راشأ امك فلّسلا نم ةفئاط

 قلت تاو وج و تارا يوت طعم داق حف ةذانإ نم الإ را ىلا

 :ضراعت الف كلذ وختو هغنم

 ىلع ناتنثاو حداملا ىلع عبرأ «تافآ تس حدملا يف» :مهضعب لاق

 هيف رهظي دقو «اباذك نوكيف هيف سيل امب هُرُكذيف هيف طرفي دقف ؛حداملا اّمأ

 نوكيف هتحم ال اهدل لق دقو ماشفنا تركيفو دععب ذل اب يتلا

 . هيلع رورسلا لاخدإب يصعيف ًاملاظ ناك امبرو هب حودمملا حرفي دقو «ًافزاجُم

 .«لمعلا دسفيف حرفي دقو ءاباجعإو ًاربك هيف ثدحيف ؛حودمملا امو

 )۷٤/۷(. (ةفحتلا) رظناو هضعب مدقتو

 نبا دنع الجر حدمي ناك ًالجر نأ «حابر يبأ نب ءاطع نع - 54.08

 : هلع هللا لوسر لاق : لاقو هيف وحن بارثلا ونحي رمع نبا لعجف «رمع
 .«بارتلا مههوجو يف اوثحاف نيحادملا متيأر اذإ»

 »ب حرشلا د

 ا «رمع نبا دنع الجر حدمي ناک ًالجر نأ )
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 نم يذمرتلا تاياور ىدحإ يهو ؛حدملا ثعبنا هنم ِهّنأل همف يف :يأ :(هيف

 يف ونحن نأ هلع هّللا لوسر انرَمأ» : لاق هنع هّللا يضر - ةريره يبأ ثيدح

 e (١195١(. «( بارتلا نيحادملا هاوفآ

 مههوجو يف اوفحاف نيحادملا مقيأر اذإ : هل للم هللا لوسر لاق :لاقو)

 ارثن حدملا ا ا مكيلإ نيهجوتم ‹«حدملا يف نيغلابملا : يأ : ( بارثلا

 .فّرصتب (519/48) (ةاقرم» .ًامظن وأ

 هولعجو «ةداع سانلا حدم اوذختا نيذلا مه نوحادملا» : يباطخلا لاق

 )٠١۹/۱۳(. (نوع» .(هنونتفيو حودمملا هب نولكأتسي ةعاضب

 هللا يف نوفاخي ال مهنأو لح يكتف هللا يضر  ةباحصلا ةباجتسا ةيفو

 ثيدح مهميظعتو «قحلا يف مهتنهادم وأ مهتلماجم مدعو «مئال ةمول ىلاعت

 قع هللا لوس
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 :ءاجر لاق «يملسألا نجحم نع .-

 اذإف :ةرصبلا لهأ دجسم ىلإ انيهتنا ىتح موي تاذ نجحم عم تلبفأ

 دجسملا يف ناكو :لاق « سلاج دجسملا باوبأ نم باب ىلع يملسألا ةديرب
 .ةالصلا ليطي «ةبكس هل لاقي لجر

 بحاص ةديرب ناكو  ةدرب هيلعو_ دجسملا باب ىلإ انيهتنااملف

 هيلع دري ملف ؟ةبكس يّلصي امك يّلصتأ !نجحم اي :لاقف «تاحازم

 :نجحم لاق :لاق ؛عيجرو نجحم
 ءادحأ اندعص ىتح يشف انقلطناف «يديب ذخأ هل ۶ هللا لوسر نإ

A 



 :لاقف ةئيدملا ىلع فرشأف

 لاّجّدلا اهيتأي ؛نوكت ام رمعأك اهلهأ اهكرتي «ةيرق نم اهُما ليو»
 .«اهلخدي الف ًاكّلم اهباوبأ نم باب لك ىلع دجيف

 يّلصي الجر هلت هللا لوسر ىأر ,دجسملا يف انك اذإ ىتح ردحنا مث

 هيا تخاف اا يول هللا ل انک يكسو

 : لاقف .اذهو نالف اذه ! هللا لوسر اي : تلقف

 .«هگلهتف هعمست ال «كسمأ»

 : لاق مث «هیدی ضفن هنكل «هرجح دنع ناك اذإ ىَّبح يشيب قّلطناف : لاق

 .«(ًاثالث) «هرسيأ مكنيد ريخ اإ «هرسيأ مكنيد ريخ َّنِإ»

 * حرشلا *“

 اذإف ءةرصبلا لهأ دجسم ىلإ انيهتنا ىَّتح موي تاذ نجحم عم تلبقأ)

 . بيصحلا نب ةديرب وه :( سلاج دجسملا باوبأ نم باب ىلع يملسألا ةديرب

 .(ةوزغ ةرشع تس هلع هّللا لوسر عم ازغ هنأ» : هنع (نيحيحصلا ١ يف

 ةديرب مسا) : كرابملا نبا بحاص نامثع نب دمحأ يسوطلا يلع وبأ لاق

 ناسارخ ازغ ناكو «ةروهشم هبقانمو ةريثك ةديرب رابخأو «بقل ةديربو «رماع

 نب ديزي ةفالخ يف تام نأ ىلإ اهنكسف ورم ىلإ لّوحت مث «نامغع نمز يف
 واع

 .( 58/57١9 (ةباصإلا) . (نيتسو ثالث ةنس تام : دعس نبا لاق

 ليقو :(ةالصلا ليطي «ةبكس هل لاقي لجر دجسملا يف ناكو :لاق)

 . « ةباصإلا» رظنا . ةنيكس

EV 



 هيف عّبرم دوسأ ءاسك :ةدربلا : (- ةدرب هيلعو  دجسملا باب ىلإ انيهتنا املف )

 .(حاحصلا راتخم» .رغص

 . (بارعألا هسبلت روص هيف «عبرم دوسأ ءاسك :ليق» : « ةياهنلا» يفو

 يّلصي امك يّلصتأ !نجحم اي : لاقف «تاحازم بحاص ةدْيَرُب ناكو)

 ءاهلوط وأ ةالصلا ةرثك ههابتنا تقل : (عجرو نجحم هيلع دري ملف ؟ةبكس

 . كلذ ىف نجحم يأر فرعي نأ دارأ هّلعلو

 يح يشف اطاق ىد ذا 5 هللا لوسر نإ :نجحم لاق لاف

 نحل ا لدا ينو يملا ىلع فعالا دج اناركم

  مالسلاو ةالصلا هيلع اهلاق :اهمأ ليو :(ةيرق نم اهمأ ليو :لاقف)

 : هنع هللا يضر  ريصب يبأ نأش يف هلع هلوق يف اهلثم درو دقو ءبّجعتلل

 حيحص)9 يف وهو .هرصني :يأ «ادحأ هل ناك ول برح رعسم هّنا ليو»

 . ( طورشلا باتك ) (« فّئصملا

 ربخ رذ يبأ ةياور يف - ماللا عفرب  هّمأ ليو :( 457/5 ) ينالطسقلا لاق.

 .ةروسكم اهميم ديدشتو همأ ةزمه عطقو همأل ليو وه :يأ «فوذحم أدتبم

 . قلطم لوعفم هنأ ىلع ماللا بصنب  هّمأ ليو : ىرخأ يفو

 همأ ليو :ةينينويلا ىفو «بصنلا الإ هيف سيلف هتفضأ اذإو :يرهوجلا لاق

 . (ةزمهلا عطقو ماللا رسكب

 ميلارسكو ةزمهلا لصوو ماللا مضب هما ليو هلوق» :ظفاحلالاق

 نم اهيف ام ىنعم نودصقي ال «حدملا يف برعلا اهلوقت مذ ةملك ىهو :ةددقلا

ETA 



 . (ليولا هّمأل» :مهلوقك وهف كالهلا ليولا نأل ؛مذلا

 مهأ اذإ رمألا يف (هنيمي تبرت » قلطت برعلاو :هل ةلاسر يف نامزلا عيدب لاق

 RE ياطيب رب مر ,a (هما ليو» :نولوقيو

 رجزلاو

 «لامعتسالا رّثكف : يأ «نالفل يو نالف ليو مهلوق لصأ : ءارفلا لاقو
 . اهوبرعأو اهنم اهنأك تراصف ماللا اهب اوقحلاف

 نم يهو «بّجعت ةملك يو نإ :ليلخلل ًاعبت لاق هنأ الإ كلام نبا هعبتو
 تفذحو ةزمهلل ًاعابتا اهّمِض زوجيو ءةروسكم اهدعي ماللاو لاعفألا ءامسأ
 . ىهتنا .«ملعأ ِهَّللاو ءافيفخت ةزمهلا

 OLE لب ودفو هيرب تا ةةمليو ةنؤلوقمأ

 : هيم هلوقو

 ريخ ىلع ةنيدملا نوكرتي» : هلع هلوقك :(نوكت ام َرَمعاك اهلهأ اهكرتي)
ETرج نم رشلا وو طلال للا: ىقار غرب  

 اذإ ىتح َأسْحَو اهنادجيف امهمَنَعب ناقعني یوا نادي ا نايعار

 )١18174(. فتصملا هجرخأ ««امههوجو ىلع ارخ عادولا ةينث اغلب
 .اهتاوقأ بلطت يتلا يهو ةيفاع عمج : يفاوعلاو

 دق :(اهلخدي الف أكلم اهباوبأ نم باب لك ىلع دجيف لاجدلا اهيتأي)
Dsناقل ا علا كراس جر كرد عنا  

 Se GL هنع هللا يضر

(T44)كم لإ ءلاجدلا هْوْطَِيَس الإ دلب نم سيلا : لاق هلي هلع يبنلا نع :  

۹ 



 فجرت مث ءاهنوسرحي َنيفاص ٌةكئالملا هيلع لإ ْبْقَن اهباقن نم هل سيل «ةنيدملاو
 . « قفانمو رفاك لك هللا جرخيف «تافجر ثالث اهلهأب ٌةنيدملا

 نيالا ني قيورطلا وه ا

 يّلصي الجر هل اي هللا لوسر ىأر «دجسلملا يف اتك اذإ ىتح ردحنا مث)

 . دحأ نع لرن :ردحنا : ( عكريو دجسيو

 : هيرطأ تانخأ : ( هيرطأ تذخأف ؟اذه نَم : هع هللا لوسر يل لاقف)

 .مدقت امك« حدملا يف دحلا ةزواجم : ءارطإلا

 زا قيمه رقذ رع اك 4 مادهو نواف ادع اهلنا لوس اي: تلقفو

EN۰  

 ؛هيلع ءانثلا نع كناسل كسمأ : يأ :(هّكلهتف تيس ال سا 5

 و عرق ىف نأ ةفاخم

 مدقت :(هيدي ضقن هنكل «هرجح دنع ناك اذإ ىتح يشمي قلطناف :لاق)

 ا هد صفت هوت اا :نجحم لوق ثيدحلا ةيادب يف

 .هنع هللا يضر «نجحم

 . («يدي نم هدي ضقنف» :( ركفلا راد- ۱۸۹۹۸ ) دمحأ ةياور كلذ ديؤيو

 يف لاق : (ًاثالث رشا کید رت نإ اربا عكميو ريش نإ هلاك ا

 نيدلاو «هيف ةّقشم ال يذلا يأ :هرسيأ مكنيد ريخ» :( :87/7) (ضيفلا»

 رسيأ هضعب نكل «لبق نم ناك يذلاك رصإ الو هيف ةّقشم ال ذإ ءكلذك هلك

 تءاج دقو «هبّلغ الإ دحأ هبلاغي نل هّنإف «هيف قمعتلا مدعب رّمأف «ضعب نم

 . «ضعب نم ظلغأ اهضعب راصآو فيلاكتب ةقباسلا ءايبنألا

CE 



 .ليقثلا قاشلا ءيشلا وهو ءرصإ عمج :راصآلاو

 هذهل يضر هللا َّنِإ) :ظفلب ( 1550 ) (ةحيحصلا ١ يف انخيش هجرخو

 eR وجو هارد كاك AES Gg هنا

 ىشمأ موي تاذ تسرع لاك ةديرب نع ( هحيحص ) يف ةميزخ نبا جرخأو

 «هنع فكأ تلعجف «ةجاح ديري هتننظف «ىشمي هلع هّللا لوسرب انأ اذإف «ةجاحل

 :ئديب لخلاف هتيتآف ىلإ راشاف +ىتار نفخ كلذ لغفأ لزا ملف

 عوكرلا رثكُي يلصُي انيديأ نيب لجرب نحن اذإف ءًاعيمج يشم انقلطناف

 . ملعأ هلوسرو هللا :تلقف «(؟يئاري ىرتأ» : هَ هللا لوسر لاقف «دوجسلاو

 :لوقيو امهبوصيو هيدي عفري رارم ثالث هنادي نيب قطو هدي صراف لاق

 نم هنإف ءادصاق ايده مكيلع ءادصاق ايده مكيلع ءادصاق ايده مكيلع»

 ها يبدا اذه داشت

 ' يبأ نبال «ةتسلا باتك جيرخت »يف هّتنِّيب امك «حيحص هدانسإ : انخيش لاقو

 ىلإ ليمي ال يذلا لدتعملا :رومألا نم دصقلاو «نيفرطلا نيب طسولا : دصقلاو

 . طارفإلاو طيرفتلا ىفرط دحأ

 . «ةياهنلا» .ًالدتعم ًاقيرط :يأ :ًادصاق ًايده مكيلعو

 رمألا باب ) تحت ركذلا فنألا ثيدحلا ( ۱۹۸/۲ ) ةميزخ نبا ركذ كلذل

 نم هقيطت ال ام سفنلا ىلع لمحلا ةهاركو «عّوطتلا ةالص يف داصتقالاب

 . ( عوطتلا

٤١ 



 جهنم ريخ اهيفو «ةربع ورمع نب هّللا دبع عم هيت يبنلا راوح ةّصق يف انلو
 يف تّدرو يتلا «تاياورلا هذه نم رّسيت ام قوسأسو «ةدابعلا يف هجهتنن

 NM رولا اه د تنقع سرا صجملاو

 ۰ ٠ ۰ ( ةدابعلا يف

 :لاق- امهنع هللا يضر ي يرحم يدلل ورايح جا نعلق

 «تشع ام ليللا ٌنموقألو «راهنلا نموصأل هّللاو :لوقأ ينأ هلي يبنلا ربخأ»

 تنأ يبأب هتلق دق :هل تلقف ؟كلذ لوقت يذلا تنأ : هل ع هَّللا لوسر لاقف

 .هّللا لوسر اي يّمأو

 ةثالث رهشلا نم مصو ءمّقو منو ءرطفأو مصف !كلذ عيطتست ال كإف :لاق

 .رهدلا مايص لثم كلذو ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا نف ؛مايأ

 .نيموي رطفأو ًاموي مّصف : لاق . كلذ نم ّلضفأ قيطأ ينإف : تلق

 مايص كلذف ءًأموي رطفأو ًاموي مْصف :لاق . كلذ نم لضفأ قيطأ ينإف : تلق
 1 . (مايصلا لدعأ وهو « هل دواد

 لاقف «كلذ نم لضفأ قيطأ ينإف : تلقف . مايصلا لضفأ وه » :ةياور يفو

 لاق يتلا مايألا ةثالثلا تلبق نوكأ نألو . كلذ نم لضفأ ال : هلع هللا لوسر

 ش . ( يلامو يلهأ نم يلإ بحأ ؛ هع هللا لوسر

 لوسر اي ىلب : تلق ؟ليللا موقتو راهتلا موصت كّنأ ربخأ ملأ » :ةياور يفو
 كنيعل نو ءّقح كيلع كدسجل نإ ءمّقو مو رطفأو مص ؛لعفت الف : لاق . هللا

 نأ كبسحب ّنإو ءاقح كيلع كروزل إو ءاًمح كيلع كجوزل نو ءاقح كيلع

 كلذ نف ءاهلاغمأ رشع ةنسح لكب كل نف ؛مايأ ةثالث رهش لك ىف موصت

 :ىلع ددشف تددشف «رهدلا مايص



 درت الو دواد هللا يبن مايص مّص : لاق .ةوق دجأ يِنِإ هللا لوسر اي :تلق

 .رهدلا فصن :لاق ؟دواد مايص ناكءاامو :تلق .هيلع

 هلع هللا لوسر ةصخر تليق ىتقبل اي ربك اهدعب لو غي هللا دبغ ناکف

 :تلقف ؟ةليل لك نآرقلا أرقتو ,رهدلا موصت كأ رّبخأ ملأ» : ةياور يفو

 ريشا الإ كلب ةرأ ملو هللا لور ان: ىلب

 لك ىف نآرقلا أرقاو «سانلا دبعأ ناك هّنِإف «دواد هَّللا يبن موص مصف :لاق

 . نيرشع لك ىف هأرقاف : لاق ؟كلذ نم لضفأ قيطأ ىنإ هللا يبن اي : تلق
 .رشع لك ىف هأرقاف :لاق ؟كلذ نم لضفأ قيطأ ىنإ هللا يبن اي : تلق

 الو «عبس لك يف هأرقاف :لاق ؟كلذ نم لضفأ قيطأ ينإ هللا يبن اي : تلق

 . كلذ ىلع دزت

 كي لوطي كلغ يرد آل كتإ : هلع بلا ىل لاقو لع ةدشف تدادنقف
 . ويو و

 تنك ينأ تددو تربك اًملف هلي 7 سلا ىلإ لاق يذلا ىلإ ترض لاق

 . « هلع هللا يبن ةصخر تلبق

 . «ًاقح كيلع كدلول ّنِإو» :ةياور يفو

 SR ماعم اضل 7 نار يفو

 ىلإ ةالصلا ّبحأو «دواد مايص ىلاعت هللا ىلإ مايصلا ّبحأ» : ةياور يفو .

 ناكو «هسدس مانيو هْنُلُت موقيو «ليّللا فصن ماني ناك :دواد ةالص ىلاغت هللا

 . (ىقال اذإ في الو 00 موصي

EY 



 : يأ ] هتتک دهاعتي ناكو «بسح تاذ ةأرما يبأ ينحّكنأ» : لاق ةياور و

 ءاشارف انل اطي مل لجر نم لجرلا معن : هل لوقتف اهلعب نع اهّلاسف [ هدلو ةأرما

 :لاقف هب يبنلل رّكذ هيلع كلذ لاط اًملف .هانيتأ ذدم ًاَمَتك انل شفي ملو

 . هب ىنقلا

 ؟مُنخت فيكو :لاق .موي لك :تلق ؟موصت فيك :لاقف دعب هتیقلف

 . قبس ام وحن رّكذو .ةليل لك : تلق

 نوكيل ؛راهتلا نم هضرعي هؤرقي يذلا عبسلا هلهأ ضعب ىلع أرقي ناكو

 يل ءاضو صحو اياب رظفا قوي نأ دارآ اذإو للاب هيلغ خا

 . « هلْ يبْنلا هيلع قراف اعيش كرتي نأ ةيهارك

 لك يف ةوق هب نأ امهنع هللا يضر ورمع نب هّللادبع ىري ناك اذكهو

 :هرمأ ةياهن يف لاق ورمع نب هّللادبع نكلو «هنع فّمخي هيم يبنلا ناكو ةدابع

 ةصخر تلبق تدك ينأ تددو تربك اًملف» :لاقو .4 يلع ددشف تددشف»

 ' . « هلع هللا ئبن

 بابحتسا باب) :(۲۰۰/۲) (هحيحص)9 يف ةميزخ نبا لاق دقو اذه

 هتمعن نم دبعلا يلوي امل ؛هَّللا ركشي اهيف مايقلا لوطو ءاهترثكو ةالصلا

 ا

 ىلع قشي نأ نود «تاعاطلا ءادأ ىلع دبعلا صرحي نأ رمألا ةصالخو

 < لف نإو اهم ردا لاحت هللا لإ لامعا تا ٠ موقت كيتا رت

 . ملعأ هللاو

٤ 



 ۱٥۸ هيلع ّقشي امب كقيدص مركت ال باب 2-4

AES. rec 

 .(هيلع قشي امب كقيدص مركت الو

 دب حرشلا د

 اب كقيدص ٌمركُت ال :نولوقي اوناك :لاق نيريس نب دمحم نع)
 ناكر قت E يفر دف لص ةفشلاب ارتع مياعل هيلع نجي
 (فنصملا حيحص)» يف امك (اهيلع بيشيو ةيدهلا لبقي هل هللا لوسر

(۲۸۰). 

 )۲۱٣/۱۰١۸(. مقرب اک انووعت مكيلإ ىتأ نم » : ثيدحلا مدقتو

 . (هيلع نئيلف ىزجي ام دجي مل نإف) :( 5١5/١51 يف مدقتو

 دق نأملعي ىتح ,هلاوعداف ءاودجت مل نإف» )١١7/158(: يفو

 .( هومتأفاك

 اهزو ا ييدنع عر ةيداملا NO ةييله ى دن نانا دع ىلإ راكم اكلو

 هيف ةغلابملاو ماركإلا ماردف ءأريقف رخآلا ناكو «هيخأل صخش نم ماركإلارركت

 .همركأ نم مامأ ريصقتلاب روعشلاو «جرحلا يف هعقوت

 يف هجيرخت رظناو «فيضلل فّلكتلا نع هلي يبثلا يّهن اذه ديؤيو

 . ملعأ هّللاو «( ۲۳۹۲ ) (ةحيحصلا»



  9 ۹باب الزيارة  ٠١۹

 : لاق هلت يبنلا نع ةريره يبأ نع - ۲

 تأوبتو ‹كاشمم باطو تبط :هل هللا لاق «هراز وأ هاخأ لجرلا داع اذإ»

 . «ةّنِجلا يف ًالزنم

  ؟ «رئانجلا ك :هج .ناوخإلا ةرايز يف ءاج ام ب 54 «ةلصلاو ربلا ك- :ت]

 ١4[. 47 ح ءاضيرم داع نم باوث يف ءاج ام ب

 +« حرشلا هب

 وأف ءًاحيحص :يأ هراز وأ ؛اضيرم : يأ : (هراز وأ هاخأ لجرلا داع اذإ)
 (ةاقرم ١ .ةحصلا يف ةرايزلاو ضرملا يف ًابلاغ لمعتست ةدايعلاو «عيونتلل

 .فذحب )۷٤۸/۸(

 كلذ رهتشا نإو «دئاع وهف ىرخأ دعب ةرم كاتأ نم لك » :(ةياهنلا» يفو

 .(هب صتخم هّنأك راص ىتح ضيرملا ةدايع يف

 شيعلا بيط ترص» : فّرصتب  (ةاقرملا ١ يف ءاج :(تْبط :هل هّللا لاق)

 .«اهيف شيع بيط كل لصح وأ «ةرخآلا يف

 يلق يحس ا رح ا يبق معسل EE AE تاو

 ا هيعس ركذنو هعين لوبقب رشبب اذهو «حارشلا ضعب هرگذ ذك ءانهيف ةلشيع

 ی الر لاها رب لاقي د : « ةياهنلا » يف لاق : ( ةّنجلا يف ًالزنم تاو

 ر ا ر ا کا

 ةبترمو ةميظع ةلزنم ةدايعلا هذهب اهنم تأيه : يأ » :. فذحب _ يراقلا لاق

1 



 ايس ال« ليز هباوثو مجفف هرخأ نموملا لق ىف روزسلا لاخف] نإف «ةميسح

 عفرو ةايحلاو ةحصلا مانتغا ىلع هيبنتو ةركذتو ةربعو ةظعوم اهيف ةدايعلاو

 .( ةمتاخلا نسحو ةيفاعلاو وفعلا هَّللا لأسن «ةدئازلا مومهلا

 هّللا ةمحر ةعسو هناحبس هللا يف ةرايزلاو ضيرملا ةدايع لضف ثيدحلا يفو

 ا

 .ةنج لا يف هل ّدعأ امب ارابخإ ؛ةقيقحلا ىلع دبعلل ىلاعت هللا مالك هيفو

Teتلاق ءءادردلا مأ نع : 

 :لاق) «دروردنأو ءاسك هيلعو ءايشام ماّشلا ىلإ نئادملا نم ناملس انراز

 . (ةرمشم ليوارس ينعي

 طقاس .سأرلا مومطم ءاسك هيلعو ناملس يؤر :بذوش نبا لاق

 :لاق ! كسفن تهوش : هل ليقف «شفرأ ناك هنأ ىنعي «نينذألا

 .(ةرخآلا ريخ ريخلا نإ ١

 عم ریا نو واسلم لوف نكن لف اف يدش نبا لوف نود نستعو

 19439 (ةحبحصلاو - ًاعوفرم

 *ب حرشلا ي

 . ةرايزلا :بابلا دهاش اذه : (ايشام ماّنْملا ىلإ نئادملا نم ناملس انراز

 عون ليق : دروردنأ :(ةرمشم ليوارس ينعي :لاق «دروردنأو ءاسك هيلعو)

 :ةيكازلا يطغي نالا قوق مم لارا قد

E۷ 



 نرحل ةسبل E قف ةطّلخلا ةروعلا زعنجي رخص ليوارس :نابتلاَو

 . (ةياهنلا ) .ريغصلا ليوارسلا انهاه دارأو

 .رانيد نب كلام نع يوارلا وه : ( بدوش نبا لاق )

 .هلصاتساو هرج : يأ هّسار مط :( سارلا مومطم ءاسك هيلعو ناملس يورو

 . (ةياهنلا»

 ءامهّضيرع :يأ :نينذألا شفرأ :(شفرأ ناك هنأ ىنعي «نينذألا طقاس)

 الا : ماعطلا ب فج عددنا نقفرلاب ا

 . شفر اهنأاك تَّضْرَعو هنُذأ تمظع :ًاشْفَر شفر : «طيسولا» ىف لاق

 . بوبحلا اهب شفرت يتلا ةفرجملا : شفرلاو

 . كتغيهو كتروص تحبق : يأ :( كسفن تهوش :هل ليقف)

 .(« لضعم بذوش نبا لوقو » :هفعض ىلإ اريشم :انخيش لاق

 «ةرخآلا نع ايندلا هذهب لغشنن الأ يغبنيف :(ةرخآلا ريخ ريخلا نإ :لاق)

 .اهلجأل متغن الأو ءاهيف سفانتن الأو

 - مهدنع معطف اموق راز نم باب - ۰

 نم تيب لهأر از هلل هللا لوسو نأ «كلام نب سنأ نع - 4

 هل حضنف «تيبلا نم ناكمب رمأ جرخ اًملف ؛ًاماعط مهدنع معّطف «راصنألا

 . مهل اعدو هيلع ىلصف «طاسب ىلع

 .[ ةرايزلا ب١٦ «بداآلا ك ۸ :خ]

E٤۸ 



 مص

 يج ے29 رح
 یی وز ؛ ج کھ

 ل حرشلا د“

ene 
 نبا هلاق ءرضح ام رئازلل مّدقُي نأ ةرايزلا مامت نم :يأ : ( مهدنع معطف )

 .( 4۹۹/٠٠١ ) (حتفلا رظناو ؛ةّبحما يف ديزيو ةدوملا تبغي امم وهو «لاطب

 نب نابتع تيب لهأ مُه : (راصنألا نم تيب له راز هيت هللا لوسر نأ )
 . «حتف» . ىرخألا صوصنلا ضعب يف امك كلام

 لاخدإو «روزملا دنع ماعطلا لوانتب ةلماجملا هيف : (ًاماعط مهدنع معطف )
 وأ ةوسألا ماقم يف وأ ًالاع رئازلا ناك اذإ امّيس الو «كلذب هسفن ىلع رورسلا
 :ةؤيشعلا

 دارأو .شُر : يأ :( طاسب ىلع هل حضتف «تيبلا نم ناكمب ّرمأ جّرخ اًملف)

 (ةدمعلا» رظناو ؛رخآ ثيدح يف ءاج امك ءريصحلا انه طاسبلاب

 .(115/5١؟)

 وعدي نأ هل يغبني ؛روزملا هّمركأ اذإرئازلا نأ هيف : ( مهل اعدو هيلع ىلصف )

 .(ةدمع) .هتيب لهألو هل

 دقو ««ريغنلا لعفام ريمع ابآ اي» : ثيدح قرط ظافلأ دحأ اذهو :تلق

 .( 759/71 ) مقرب مدقت

 : ظفلب ( ۳۸٠ ) فّئصملا دنع تاياورلا ضعب يف امك فيظنتلل ٌشرلا لعلو

 هَعَحَضَتف ءسبل ام لوُط نم ٌدوسا دق انل ريصح ىلإ تمّقف :سنأ لاق»

 . ( ءامب

٤٤۹ 



 . (ًاسْبَل ىمسي شارتفالا نأ هيف ٤۹۰/١ (: ١ ) (ظفاحلا لاق

 : لاق ةَدْلَخ يبأ نع - (

 وبأ لاقف .فوص بايث هيلعو ؛ةيلاعلا يبأ ىلإ ةيمأ وبأ مركلادبع ءاج
 :ةيلاعلا

 .«اولّمحت اوروازت اذإ نوملسملا ناك نإ ءنابهرلا بايث هذه امّنإ»

 *# حرشلا د

 وبأ لاقف «فوص بايث هيلعو «ةيلاعلا يبأ ىلإ ةيمأ وبأ ميركلادبع ءاج )
 دما انا و ی ا نايم لاذجتاب هذه امّنإ : ةيلاعلا
 ءاهّذالم كرتو ايندلا لاغشأ نم يلختلاب نوبهرتي اوناكو «فوحلا : ةبهرلا
 .(ةياهنلا» .اهّقاشم دّمعتو ءاهلهأ نع ةبرغلاو ءاهيف دهزلاو

 دنع ةليمجلا ةنسحلا بايثلا نع هيلختو بايثلا يف هدهز دقني نأ انه دارأو

 ش ةا

 .ةدئاز :نِإ : (اوروازت اذإ نوملسملا ناك نإ)

 . ةكراشملا ديفت ةلعافملا نم :اوروازت

 .ناوخإلا ةرايز يف عورشملا لّمجتلا هيفو ءاوئيزت : (اولمجت )

 :لاق ءامسأ ىلوم هّللادبع نع 755

 ّنإو جابيد نم ربش ةئبل اهيلع ةسلايط نم ةّبج ءامسأ يلإ تجرخأ
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 : تلاقف هب نافوفكم اهيجرف

 .«ةعمجلا مويو ,دوفولل اهسبلي ناك هلت هللا لوسر ةبج هذه»

 1 ٠١[. ح ةنيزلاو سابللا ك 707 :م] يف هانعم

 ىلع ماللا حتفب ناسليط عمج :( ةسلايط نم ةَّبَج ءامسأ ّيلإ تّجرخأ)

 .دوسأ رودم مجعلا سابل نم وهو «ناسلات برعم «روهشملا

 ةبج يف ءاتلاو فوص اهادسو اهتمحل ةسلايطلا (قيراقتلا عمج ١ يفر

 «ةاقرم» .يوونلا مالك ةدبز اذه «ءادوس فوص ةبج ليق هّنأكف «ةدحوملل

 علوا رو فرصتي

 فالخ :ىدسلاو «ىدّسلا اهب محلي ةيضرعلا جسنلا طويخ : ةمحّْللاو

 .«طيسولا» .جيسنلا يف ًالوط دمي ام وهو ةمحللا

 ءابلا ناكسإو ماللا رسكب :ًةَنبل» :يوونلا لاق : (جابيد نم ربش ةنبل اهيلع )

 . بيرغلاو ةغللا بتك يف يه اذكو «حارشلا رئاسو ينال انو

 .(ملعأ هّللاو «مهلك مهترابع هذه «صيمقلا بيج يف ةعقر يهو اولاق

 ام وهو  فاكلا مضب- ةّقّك اهل لعج :يأ :(هب نافوفكم اهيجرف ّنِإو)

 يفو نيجرفلا يفو ليذلا يف كلذ نوكيو ءاهيلع فطعيو اهبناوج هب فكي
 )٤٤/۱٤(. «يوون» .نيّمّكلا .

 قم قش 'اهيقتت : يأ :اهيجرفو9» ا كدا ٠١١/۸ «ةاقرملا» يف لاقو

 .( ناطيخم : يأ :نافوفكم .مادق نم قشو فلخ

٤0١ 



 :(ةعمجلا مويو «دوفولل اهسبلي ناك « هلع هللا لوسر ةبج هذه :تلاقف )
 .«ءايبنألا يف ثرإلا مدعل ؛ هيم هنم اهل ةبهلاب اهّلعل ) :(ةاقرملا» يف لاق

 : لاق رمع نب هّللادبع نع ۔ 17

 اهسبلاو هذه رتشا : لاقف هل # يبنلا اهب ىتأف «قربتسإ ةّلح رمع دجو

 : هع لاقف ,دوفولا كيلع مدقت نيح وأ «ةعمجلا دنع

 .(ةرخآلا يف هل قالخ ال نم اهسبلي امنإ»

 ,ةّلحب ةماسأ ىلإو «ةّلحب رمع ىلإ لسرأف «لّلحب هلت هللا لوسر يتأو
 كتعمس دقل «يلإ اهب تلسرأ ! هللا لوسر اي :رمع لاقف ةّلحب يلع ىلإو
 : هلع يتلا لاقف ؟تلق ام اهيف لوقت

 .«كتجاح اهب يضقت وأ ءاهعيبت»

 ب ؟.«ةنيزلاو سابللا ك ۳۷ :م . دجي ام نسحأ سبلي بال «ةعمجلا ك-١١:خ]

 ةلحلا سبل.ةماسأ نأ هيفو . 1-4 ح ؛ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت

 .[ هيلع هع اهرکناف

 لا

 دنع اهسبلاو هذه رتشا : لاف هی هي يبنلا اهب ب ىتأف ىر لح رج تجوز

 هيف رك ذي مل نإو «بابلا دهاش اذه :(دوفولا كيلع مدَقَت نيح وأ «ةعمجلا

 نيذلا دوفولل امّيس الو ؛ماركإلا اهبحصي نأ دب ال ةرايزلا نأل «ةحارص ماعطلا

aملعأ هّللاو «ىرخأ  . 

 هل بيصن ال نم : يأ : (ةرخآلا يف هل قالَخ ال نم اهسبلي اإ : هل هع لاقف)

for 



 .(«ضيف » .ةنجلا لوخد مدع نع ةيانك ءظح الو

 لحب ةماسأ ىلإو ةّلحب رمع ىلإ لّسراف «للحب هَ هللا لوسر يتأو)
 كبس دنقل ىلإ اهب تيلسزأ ا هللا لوسر اي رمت لاق ةا يلع ىلإو

 يف :(كّنجاح اهب يضفت وأ ءاهعيبت : هلت يِبّنلا لاقف ؟تلق ام اهيف لوقت

 ««ملسُي نأ لبق ةّكم لهأ نم هل خأ ىلإ رمع اهب لسرأف» :( ۲۹/۲۰ ) ةياور
 .(ا/57/١) كلذكو ًافنآ اهيلإ راشملا ةياورلا رظناو

  _ 0١لضف باب الزيارة  ١١١

  - ۲٣۰۸لاق هلع يبنلا نع « ةريره يبأ نع :

 نيأ : لاقف «هتجردم ىلع ًاكّلم هل هللا دصرأف ؛ةيرق يف هل أخأ لجو راز»
 ؟اهُرَت ةمعن نم كيلع هل له :لاقف «ةيرقلا هذه يف يل ًاخأ : لاق ؟ديرت

 .هّللا يف هبحأ يّنِإ ءال : لاق

 .«هتببحأ امك كّبحأ هللا نأ ؛ كيلإ هللا لوسر يتإف : لاق
 ١۸[. ح «دَّللا يف بحلا لضف ب۔۲٠ «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٠ :م]

 نب حرشلا ب

 قبسألا امأ (ةرايزلا لضف بابر انهو ( ١59١89 ةرايزلا باب ) مدقت

 نم اهل امب ةيعورشملا ىلع ديزَيُف انه اًمأو «ةرايزلا ةيعورشم نايب هيفف امهنم
 ۰ .ملعأ هّللاو «لضف

 لاق :(هعَجّرْدَم ىلع اكلم هل هللا دص راف «ةيرق يف هلاخأ لجر راز)

 .هبقري هدعقأ :هدصرأ ىنعم)) :يوونلا

for 



 نوجردي ساتلا نل كلذب تيمّسس ؛قيرطلا يه :ءارلاو ميملا حتفب ةجّرالملاو

 .(«نوشميو نوضمبي : يأ اهيلع

 نم كيلع هل له :لاقف «ةيرقلا هذه يف يل ًاخأ :لاق ؟ديرت نيأ :لاقف)

 . (ةياهنلا» .هدلو لجرلا يبري امك اهيبرتو اهيعارتو اهظفحت : يأ : (اهبرت ةمعن

 كّبحأ هللا نأ ؛كيلإ هللا لوسر يإف : لاق هللا يف هّبحأ يِْنِإ ءال :لاق )

 الو «ليثمت الو هيبشت ريغ نم ىلاعت هلل ةّبحملا ةفص تابثإ هيف : ( هتببحأ امك

 .اهليوأتوأ اهليطعت يغبني

 ؛ىلاعت هللا يف ةبحما لضف ثيدحلا اذه يف» )١14/17(: يوونلا لاق

 ا ياسعالا و ا اا يحل ساو

 ٠١۲ مهب قحلي امّلو اموق بحي لجرلا باب 2 5

 الو موقلا بحي لجّرلا ! هللا لوسر اي : تلق ءَرذ يبأ نع - "8018
 : لاق ؟ مهلمعب قحلي نأ عيطتسي

 .«تببحأ نم عم !رذ ابأ اي تنأ»

 .«!ًرذ ابأ اي «تببحأ نم عم تنأ» : لاق .هّلوسرو هَّللا بحأ يّنِإ : تلق

 .[هايإ هتبحمب لجرلا لجرلا رابخإ ب١٠٠ بدألا ك .د ]

 + حرشلا ي

 يفن (اّمَل) : ةيبرعلا لهأ لاق :( مهب قحلي اّملو اموق بحي لجّرلا باب )
 اهنإف ؛(مل) فالخب لاحلا يفو يضاملا يف هيفن ىلع لديف رمتسملا يضاملل

 هؤازجو هتلرنم نوكت نأ مهعم هنوك نم مزلي ال هّلِإ مث ءطقف يضاملا ىلع لذت

fof 



 )187/١151(. (يوون» , هجو لك نم مهلثم

 ا ا ا
 مهب قحلي اًمَلو حالصلا لهأ نم موقلا بحي : يأ :(؟مهلمعب

 نم عم ءرملا» : ءاملعلا ضعب لاق : مسا نم عم! ردا ايا لاق)

 اسس ىف E هاك ورا حلا

 :- ىلاعت هللا هظفح  لاقف حيضوتلا نم ديزملا انخيش نم تبلط دقو

 هللا لوسر ءرملا ةّبحم ردقبف «لزانم ةّنجلا يفو «عابتالاك تاجرد ةبحملا»

 ىندأ يف وهو «ةنجلا ل نأ لزانملا رخآو «هنم هتلزنم برقت هيَ

 تحت وهو «قوف هلم لوسرلا نكل «ةّنجلا يف هم لوسرلا عم هتكلو ءاهبتارم
 . تح

 «رثكأ هبح ناك ؛رثكأ هلت لوسرلل هعابتا ناك امّلكف «تاجرد كانه مث

 .(تاجرد باوثلاو تاجرد بحلاف ءاذكهو برقأ هتلزنم تناكف

 هيف :( !ًرذ ابأ اي «تبّبحأ ْنَم عم تنأ :لاق . هلوسرو هللا بحأ يّنِإ :تلق)

 . ةمايقلا موي هيَ هللا لوسر عم هّنأو رذ يبأ ةلزنم ديكأت

 نيح اصلاو هيَ هلوسرو هللا بح لضف هيف» )١185/1١5(: يوونلا لاق

 ءاسمهرما لاعتنا هلوسروهللا خس لضق: نمو تارقال اجالا يلا لهو

 . ةيعرشلا بادآلاب بداتلاو امهيهن بانتجاو

 ناكل هلمع ول ذإ مهلمع لمعي نأ نيحلاصلا ةبحمب عافتنالا يف طرتشي الو

 .(«مهلثمو مهنم



 نمو مهنع هَّللا يضر  هباحصأو هيم هلوسرو هللا ی رش :ترشف

 .نيلماعو ءاملع نم ؛نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت

 ارحنالاو و : و فا الا و يتلا نقلا تلاع كا ل ال نيك

 يبن اي : لاقف هلت يبْنلا لأس الجر نأ «كلام نب سنأ نع ل١

 : لاقف ؟ةعاسلا ىتم ! هللا

 (؟اهل تددعأ امو»

 : لاقف ءهلوسرو هللا بحأ يأ الإ ءريبك نم تددعأ ام : لاق

 .(بحأ نم عم ءرملا»

 اوحرف امم دشأ مالسإلا دعب اوحرف نيملسملا تيأر امف :سنأ لاق
 اا ر

 46 :م .هنع هللا يضر« باطخلا نب رمع بقانم ب٦ «ةباحصلا لئاضف ك- 57 :خ ]

 2151١ 1١517[. ح «ةلصلاو ربلا كل

 دف حرشلا دب

 امو :لاقف ؟ةعاسلا ىتم هللا يبن اي :لاقف هلت بّنلا لأس الجر نأ

 .(اهل تددعأ امو كليو ) )51171١(: فتصملل ةياور ىفو :(اهل تدّدعأ

 . ءاملعلا ضعب ركذ امك لمعلا هيضتقي ام ىلإ هل ئبنلا ههجو

 !هدادعإ يغبني ام اهل دعي مل اذإ ةعاسلا ىتم ملعي نأ هديفي اذامو

 ريغب لئاسلا يقلت وهو «ميكحلا بولسأ لئاسلا عم كلس » :ينامركلا لاق
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 .(١١/530)(حتف» .(ّمهأ ره وأ هّمهي امم بلطي ام

 تقو نع لأس هّنأل ,ميكحلا بولسألا قيرط لئاسلا عم كلس » : يبيطلا لاق

 امب ينتعتو ءاهتبهأب متهت نأ كّمهي اًمِإو ءاهاركذ نم تنأ ميف هل ليقف ةعاسلا

 )7١/1(. (ةفحت » . (ةحلاصلا لامعألاو ةّقحلا دئاقعلا نم اهلاسرإ دنع كعفني

 . (ناكتسا لجرلا نأكف» )7١57(: فنصملل ةياور يفو

 ام» :ةياور يف :( هلوسرو هللا بحأ ين الإ سيبك نم تددعأ ام :لاق)

Oالز واربع الو النا زيك  OSE a 

 .(۲۹۳۹) ملسم

 هيلع ٌدَّمْحَأ ريثك نم اهل تددعأ ام :(5574) ملسم دنع ظفل يفو

 ۰ . ( يسفن

 .هلبق يذلا يف مدت : (بحأ ْنَم عم ءرملا :لاقف)

 نمو # :ىلاعت لاق «هبوبحم عم رشحي :يأ» :- فذحب  (ةاقرملا» يف لاق

 [19 :ءاستلا] 4 مِهيَلَع هللا معنأ نيذلا عم كئّلوُأَف لوسرلاو هللا عطُي

 .(ةيآلا

 :يأ-امهّنأ ال ,ةصاخ ةّيعم انه ةّيعملا نأ :(741/8) (ةاقرملا» يف ركذو

 .ةدحاو ةجرد يف بوبحلاو بحملا

 مالك قبسو . تعش نإ هيلإ عجراف بيط ليصفت روكذملا باتكلا يفو

 . قباسلا ثيدحلا يف كلذ يف يوونلا

 اوحرف امه مشا مالتتإلا دعب ارخرق نيملسملا تيار اف +سنا لاق)

 .ةرخآلاو ناميإلا رومأب مهحرف هيف :( ذئموي
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 انأف :سنأ لاق» :(5359) ملسم و (7788) فتصملا دنع ةياور يف

 مل نإو ءمهاّيِإ يُحب مهعم نوكأ نأ وجرأو ءرمعو ركب ابأو هلت يبنلا بحأ
 .«مهلامعأ لثم لمعأ

 ١١  ريبكلا لضف باب _ ۳

 اق هلي يبنلا نع «ةريره يبأ نع - ror اولا

 .(اًنم سيلف ؛انريبك قح فرعيو ءانريغص محري مل نم»

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 دب حرشلا ي

 .نيملسملا راغص : ( انريغص محري مل نم )

 حئابق نع هتءاربو ه هزجعل» :- فرصتب- ( ۳۸۹ / ١ ) (ضيفلا» يف لاق

 ؛هّنس مدنقت ىلع ىنعملا يف ةريغصلا ةمحر ىنعملا اذه يف لخديو «لامعألا

 . (ةقفشلاو داشرإلاو ميلعتلاب مح حريق هتلفغ وأ هقرخ وأ هتوابغوأ هلهجل

 واس اک نی ی اقوا سمع ةاولا یک قه قربت

 .ريقوتلاو فرشلا نم هقح ريبكلا يطعيو «هيلع ةقفشلاو ةمحرلاو

 . «رومألا ةبرجتو دوجولا يف قّبسلا نم هب صح امل» :« ضيفلا» يف لاق

 قح وه ريبكلا لالجإ :ميكحلا لاق» :- ًاطقتلم فرصتب- (74/) لاقو

 هللا نال ريغصلا ةمحرو «ليوط دمأ يف هلل ةيدوبعلا يف بّأقت هنوكل ؛هنس

 .فيلكتلا هنع عفر ىلاعت
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 ا ىلع مداقلل ةعسوتلا هيف» : ي ىقارعلا ظفاحلا لاقو

 هنوك وأ ءًاملع وأ ًابيش خويشلا نم همارك کب رمأ نمم ناك ْنِإ اميس «هل مهعسوت

 نسح وهو ؛(هومركأف مرک مكاتأ اذ : ريرج ثيدح يفامك موق ريبك

 )° ه) (ةحيحصلا» رظن ناو «هقرط عومجمب

 ا ا ةريثك ثيداحأ قلب كتل ينس لكك

 ىلع نيراجلا انتنسب نيلماعلا نم سيل ةرمو ءانلثم سيل اولاق ةرمف ءاهل حورشلا

 انه لامكلا لها نم سيلا و اس لهآ نم سبل ةزهو اقر

 نم اتم سيل» :- فذحب )۱۲۹٤( فنصملا ثيدح حرش يف ظفاحلا لاقو

 لهأ نم : يأ اتم سيل» :«ةيلهاجلا ىوعدب اعدو ربما ىدو ةقودللا لكل

 اذهب هداريإ ة داف نكلو «نيدلا نع هجتارخإ هيفارملا سلو انت قيزظو انعنس

 دنع هدلول لجرلا لوقي امك «كلذ لثم يف عوقولا نع عدرلا يف ةغلابملا ءظفللا

 E BEE Eg عفو

 نأ: خب 2 لرو لیوا ف وا ركب ناك اهنا ناب نع ىكحو

 .رجزلا يف غلبأو سوفنلا يف عقوأ نوكيل ؛كلذ نع كسحب

 عورف نم عرف نم جّرخ هنأ :يأ «لماكلا اننيد ىلع سيل ىنعملا :ليقو

 . ( يبرعلا نبا هاكح «هلصأ هعم ناك نإو «نيدلا

 د ددا ما بو فلا كالا لاقت اا كالا

 .هللاب

 انريغص محريو انريبك لجي مل نم يتمأ نم سيل» :ظفلب ثيدحلا درو دقو

 : لاق هنأ الإ مكاحلاو يناربطلاو رسح دانسإب دمحأ هاور .( انملعل فرعيو
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 . ( بيهرتلاو بيغرتلا حيحص .(انم سيل»

  - rot YYلاق هت بتلا هب ْمّلبي «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع :

 .«انم ميلف انريبك

 ١٠8 «ةلصلاو ربلا باتك 76 : يف ت .ةمحرلا باب ه8 «بدألا باتك 4١ : يف د]
 .[نايبصلا ةمحر يف ءاج ام باب

 أي حرشلا

 سيلف انريبك رّقويو :ظفل يفو  ّقح فرعيو ءانريغص محري مل نم)
 . (هريسفت » يف يبطرقلا هلاق «نيزرتلاو ميظعتلا ريقوتلا :(انم

 . (ماظعإلاو لالجإلاو مارتحالا وه» :ريثك نبا لاقو

 . (هتمّظع اذإ : لجرلا ترَقَو» : (ناسللا ١ يفو

 : لاق هِي هّللا لوسر نأ :ةمامأ يبأ نع - ۴۳

 .«انم سيلف ءانريبك لجيو ءانريغص محري مل نم ١
 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 + حرشلا *“

 .مدقت ام ىنعم يف : (انم سيلف ءانريبك لجيو ءانريغص محري مل نم)

 .هردق مّظعي :(لجي ) ىنعمو
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 ٤  2ريبكلا لالجإ باب - ١54

 لاق[ ىشوم ونبأ وهو ] ىرعشالا نع د نام 4

 يلاغلا ريغ ؛نآرقلا لماحو ؛ملسملا ةبيشلا يذ ماركإ هللا لالجإ نم ّنِإ»

 1  .«طسقملا ناطلسلا يذ ٌماركإو .هنع يفاجلا الو «هيف

Ea ادع ئنافلا ليوص e aA E 

 +٭ حرشلا هن(

 ف چن یا للا لو نعذإو

 هريقوتب ؛مالسإلا يف ريبكلا خيشلا ميظعت : يأ :( ملسملا ةبيشلا يذ ماركإ)
 هَّللا ميظعت لامك نم اذه لك «كلذ وحنو هيلع ةقفشلاو هب قفرلاو سلاجملا يف

 .(9١؟/19) (نوعو . هَّللا دنع هتمرُل `

 امل هل ًالماح هاّمسو ءهرَسَفّمو هئراقو هظفاح ماركإو :يأ : ( نآرقلا لماحو )

 . بفرصتب «نوع» . يزيزعلا هلاق «ةريثكلا لامحألا ىلع ديزت ةريثك قاشمل لّمحت

 .هدح ةزواجمو هيف ددشتلا :ءيشلا يف ولغلا : ( هيف يلاغلا ريغ )

 دصقلا اهب رمأ يتلا هبادآو هقالخأ نم نأل كلذ لاق امّنِإ) : « ةياهنلا» يف لاق

 .(اهطاسوأ رومألا ريخو «رومألا يف

 ىنعمو ًاظفل دحلا نع زواجملا ريغ :يأ١ :( ۷٠٦/۸ ) «ةاقرملا» يف لاق

 .ةعدتبملا رئاسك لطابلا هليوأتب هانعم يف وأ «نيئارملا وأ نيكاكشلاو نيسوسوملاك

 ربدت نم هعنمي ثيحب ةءارقلا يف عارسإلا وأ ديوجتلا يف ةغلابملا ولغلا :ليقو

 . ( ىنعملا
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 ْرَّمأف «ءيشلا نع دعبلاو ربلاو ةلصلا كرت :ءافجلا :(هنع يفاجلا الو )

 :فّرضتب 0 ةيافنلا هيفا لمعلاو ةترذات نع داعببألا مدعو هدهاحتي

 هنإف «هيسن ناك اذإ امّيس ال ؛هملع امدعب هكرتي نأ ءافجلاو ١ :يراقلا لاق

 نا ر معلا وع كع ا ج كا ا ع

 طيرفتلاو طارفإلا يفرط نم الك نأ هّلصاحو «ملعلا نع كعنمبال ثيحب لمعلاب

 لاوقألا عيمج يف هلي هلاحل قباطملا لدعلا طسولا وه دومحملاو «مومذم

 . (لاعفألاو

 . لداعلا : طسققلا :(طسقملا ناطلسلا يذ ماركإو )

A Eهروح هلع ننلكي نأ هلماو و لذاعلا يار  

 نع ناطلس لك ولخي ال هنأ عم «لضفأ هنع دعبلا نف «هسکع ناك نمل ًافالخ

 يناثلا إف «لداعلا نيبو لدعي نم نيب قرفلا ىلع ينبم هقيقحتو «لدع عون

 نو لاقي اك اودا قيرط ىلع للاب اقوضون ناك نم ع افر لطي

 و يذلا نالفو ىّلصملا

 نأو ءاهتلزنم ومسو «ثيداحألا يف تافوطعلا ةيمهأ ىري ؛لّمأتملا ربدتملاو

 كلذ نمضتو «هيلع ءالؤه قح فرعي نأ هميظعتو هناحبس هللا لالجإ نم

 .هنع ءافجلاو هيف ٌولغلا نع يهنلاو نآرقلا ةلزنم هيفو «ريبكلا لالجإ

 - لاؤسلاو مالكلاب ريبكلا أدبي باب _ 6

 وأ انادح اهلا «ةَمْدَح يبأ نب لهسو جيِدَح نب عفار نع - o4 /؟ اه

 يف اقرفتف ربيخ ايتأ دوعسم نب ةصّيحمو لهس نب هّللادبع نأ هاثدح
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 ةصّبوُحو «لهس نب نمحّرلادبع ءاجف «ىلهس نب هّللادبع لتقف ءلختلا
 ادبف مهبحاص رمأ يف اومّلكتف هلل يبلا ىلإ دوعسم انبا ةصّيحمو

 : هلع لب يبثلا هل لاقف  موقلا رغصأ ناكو  نمحرلا دبع

 .«ربكلا ربك»

 يلا لاقف «مهبحاص رمأ يف اومّلكتف «ربكألا مالكلا يليل : ىيحي لاق
3 
 .(؟مكنم َنيسمخ ناميأب_مكبحاص :لاق وأ مكليتق نوُقحتستأ»

 : لاق .هرن مل رمأ ! هّللا لوسر اي :اولاق

 .(؟ مهنم نيسمخ ناميأب دوهي مکئربتف»

 .هلبق نم هَ هللا لوسر مهادوف امك موق ! هّللا لوسر اي :اولاق

 : لهس لاق

 .اهلجرب ينّتضك رف «مهل ًادّبرم تلخدف «لبإلا كلت نم ةقان تكردأف

 :ملسم داز 1١-56 ح «ةماسقلا ك- ۲۸ :م .ريبكلا ماركإ ب ۰۸۹ «بدألا ۷۸-9 :خ]

 .[ةقدصلا لبإ نم ةئام هادوف همد لطبي نأ هلت هللا لوسر هركف

 *ب حرشلا

 اننا وصمت هز هلم نو E E ان حان

 هلع هللا لوسر ناهز يف ربيخ ىلإ اجّرخ :( ۱۹1٩ ) ملسمل ةياور يف : (ربيخ
 . لهس نب ِهّللا دبع لتقف امهتجاحل اقرفتف «دوهي اهلهأو حلص ذئموي يهو

 يثراح يراصنأ وهو «هيف روهشملا ىلع ءايلا ديدشتب : دوعسم نب ةصيحم
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 نيم يع لج عبو قدنخلاو ًادحأ َدِهَش «ةنيدملا لهأ يف دعي عسانا نكد

 .ةضيوح ةوخأ ملأ 3 ىلعو «ةرجهلا لبق همالسإ ناك «دهاشملا

 . ليخنلا ىنعمب سنج مسا :(لختلا يف اقّرفتف )

 وخأ يثراحلا يراصنألا وه :لهس نب هّللادبع : ( لهس نب هللا دبع لتّمف) .
 .ربيخب لوتقملا وهو ةصّيحمو ةصّيَوَح يخأ نبا نمحرلا دبع

 يبنلا ىلإ «دوعسم انبا ةصّيحُمو ةصّيوحو «لهس نب نمحّرلا دبع ءاجف )
 مهف هل ناكو مرا يش هر لاق ليقلا خا ووو نو معسل بع ودل

 امك هيخأ يف نأشلا وه امك ؛هيف روهشملا ىلع ءايلا ديدشتب ةصّيحمو ؛ملعو

 .لوتقملا مامعأ دالوأ نم امهو «مدقت

 E E دوب قا نسينا لك اوم

E aaالعا نقم ارم سن رو  

 .ةصيحم نب دعس نبا

 . مهليتق رمأ يف ملكتلا اودارأ : يأ :( مهبحاص رمأ يف اومّلكتف )

 مالكلاب نمحرلا دبع أدب :يأ :( موقلا رغصأ ناكو- نمحرلا دبع ًادبف)
 . هل ىبنلا ىلإ اوءاج نيذلا ةثالثلا رغصأ ناكو

N RA Na O 

 .«ربك ألا

 لاقو «مالكلاب همّدق ينعي كنم ربكأ وه نم مّظع يأ» : كلملا نبا لاق

 .(«مهيلإ مالكلا ضيوفتب مهمظع :يأ :مهضعب

 . (ربُكلا ربُكلا» :( 1۸۹۸ ) فّنصملل ةياور يفو
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 . (ربُكلا ربكلا » : تاياورلا رثكأ يفو : يبيطلا لاق

 . يوارلا ديعس نبا وه : ( ىيحي لاق )

 رك ا حلا لر يأ لكلا مالكلا يلجل)

 زاوجو «مالكلاب ةءادبلابو ماركإلاب قحأ ربكألا نأ هيف» :كلملا نبا لاق
 نمحرلا دبع مدلا يلو نأل ءرضاحلا ةلاكو زاوجو «دودحلاب ةبلاطملا يف ةلاكولا

 مع اننا ةو ةا ص يعقل وخلا ليت قدا

 . مهليتق ناش يف مهريبك مّلكتف : يأ : ( مهبحاص رمأ يف اومّلكتف )

 دسك نانو وك فام لاير وكلم نرتجشلا 02 لا

 فخ ناميأب مكليتق ةيد نوقحتستأ : يأ :(؟مكنم

 ىلع مكَقح تبشيو يأ :يوونلا لاق» :. فذحب- ( ۹۲/۷) يراقلا لاق

 .هيلع متفلح نم

 نأ هيفو «يعفاشلاو كلام لاق هبو يعّدملاب ةماسقلا يف نيميلا ءادتبا نأ هيف

 مصخلا روضح مدعل ؛مكُحلا قيرطب ال ؛ةلأسملا يف ءاتفإلا قيرطب ناك امُّنِإ اذه

 امهلو «نمحرلا دبع همسا خأ هلو هّللا دبع لوتقملا : يوونلا لاق اذلو «ذغنيح

 دارا اس ودضرلا هلع اكس ربك ا اهو ف ر م اف ا انبا

 ريكا وه ا یاو ا ر و ليف كمي نأ لا ا ا

 رَمأ امنو «هّمع نبال اهيف قح ال نمحرلا دبعل يه امْإ ىوعدلا ةقيقحو

 ةقيقح همالكب دارملا نكي مل هنأل :ةصيوح وهو ربكألا ملكتي نأ هلع يبنلا

 «هبحاص مّلكت ىوعدلا ةقيقح ديرأ اذإف «ةّيضقلا ةروص عامس لب «ىوعدلا

 عام



 .ىوعدلا يف ةصيوح لكو نمحرلا دبع نأ لمتحيو .

 ريغو حاكنلا ةيالوو ةمامإلاك ؛لئاضفلا يف يواستلا دنع نسلا ةليضف هيفو

 .(كلذ

 مل وأ هرصبن مل لتقلا رودص :يأ : ( هرن مل رمأ :هّللا لوسر اي :اولاق)

 .هملعن

 مكيربتل دوهيلا فلحيف : يأ : ( مهنم نيسمخ ناميأب دوهي مكئربتف :لاق)

 . مهنم نيسمخ ناميأ ىف اوفلحت نأ نم

 عنتما :يأ ] لكن اذإ نيميلا كلت توبث ىلع لدي اذه : ليق : كلملا نبا لاق

 A لع درت لب لوك تلا بلع يطب NE ون [ لكلا عع

 . (هتيد قاقحتسا نيميلا قاقحتساب ديري » : ىضاقلا لاق

 ناو ا ىلع و و

 E E TB كوم

 وأ (مهتاعأ لبقت ال وفك عوق مه: يأ :(رامك مرق هللا لوشن رای :اولاق

 .هتّيد مهاطعأ يأ : مهادو : ( هع هللا لوسر مهادوف)

 . كلملا نبا هركذ «ةنتفلا عفدل هدنع نم :يأ :(هلّبق نم )

 هلال هسفن دنع نم : يأ هلّبق نم هَل هللا لوسر ىدو اّمِإو » : يضاقلا لاق

 نيضار موقلا نكي ملو «دوهيلا ىلع نيميلا ريغ َرَي ملو «هرادهإو مدلا لاطبإ هرك

 . (اهيلع نيقثاو مهناميأب
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 هادوف) )١779(: (ملسم حيحص »و ( 1۸۹۸) ( فنصملا حيحص ) يف

E O 

 : دّيرملا :( مهل ًادّيرم تلخدف «لبإلا كلت نم ةقان تكر داف :لهس لاق)

 .هسبح اذإ هدبرو . هيف ماقأ اذإ ناكملاب دبر نم «ءابلا حتفو ميملا رسكب

 ت رد اک ی ا انجل يللا عمرا نفيا سلو
 .(ةياهنلا»

 .اهب ةباصإلاو لجرلاب برضلا :ضكرلا لصأ : ( اهلجرب ينتضكرف )

 ثيدحلا طّبَض هنأ مالكلا اذهب دارأ .اهلجرب ينتبرَضو ينتَّسّفر ىنعملاو

 يب وو

 لهس نب نمحرلادبع نب هللادبع ثيدح نم ؛(15399 ملسمل ةياور يفو

 نب ِهَّللادبع نأ هموق ِءاَرْبُك نم لاجر نع هّرّبخأ هنأ :ةّمْثَح يبأ نب لهس نع

 نأ ربخأف ٌةَّصّيَحُم ىتأف ؛مهباصأ دهج نم ربيخ ىلإ اجرخ ةّصْيَحُمو لهس

 .ريقف وأ نيع يف حرطو لتق دق لهس نب هللادبع

 ىتح لّبقأ مث «هانلتق ام هَّللاو :اولاق .هومتلتق هّللاو متنأ :لاقف دوهي ىتأف

 هنم ربكأ وهو (ٌةّصْيَوح هوخأو وه لبقأ مث «كلذ مهل َرَكَذف هموق ىلع مدق

 . لهس نب نمحرلادبعو

 ككل ادور E NCE شت

 لوسر لاقف ةصيحم لكذ مت صروح لكف نسلا ديزي ربك ربك صح
Zo 

 .برحب اونذؤي ْنَأ امِإو مكبحاص اودي نآ ام : هی هللا
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 لوسر لاقف هانلتق ام هّللاو اّنِإ :اوبتكف كلذ يف مهيلإ هلت هللا لوسر بَسَكَف

 .مكبحاض مد نوقحتستو نوفلحتأ :نمحرلادبعو ةّصْيَحُمو ةَصْيَوُخ هع هللا

 نب اویل اراق دوه کل فل لاق: ارل

 ىتح ةقان ةئام هلي هللا لوسر مهيلا ثَعَبُف دنع نم هلت هللا لوسر هادوف

 .نادلا سيبلغ تاعدا

 .«ءارمح ٌةقان اهنم ينتضكر دقلف :لهس لاقف

 .ةّمشملاو ةدشلا : دهجلا

 نوكت يتلا ةريفحلا :ليقو «مفلا ةعساولا رعقلا ةبيرقلا رعبلا : انه ريقفلاو

 . لخنلا لوح

 َتّبث نإ :هانعم «( برحب اونذؤُي نأ امِإو مكبحاص اودي نأ اَمِإ» : هلت هلوقو

 مهنا اوملي نأ امو تيد مكيلا اوعفدي نأ اًمإف .مكتماسقب مهيلع لتقلا

 .انل ًابرح نوريصيو مهدهع ضقتنيف ؛انماكحأ مازتلا نم نوعنتم

 ةماسقلا ثيدح :يضاقلا لاق» :. فذحب- ( 1١47/50 ٠٤٤١ يوونلا لاق

 حلاصم ناكرأ نم نكرو «ماكحألا دعاوق نم ةدعاقو «عرشلا لوصأ نم لّصأ

 ءاملع نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفاك ءاملعلا ذَحأ هبو «دابعلا

 نإو  ىلاعت هللا مهمحر  مهريغو نييفوكلاو نييماشلاو نييزاجحلا راصمألا
 .هب ذخألا ةيفيك يف اوفلتخا

 لاق نّممو ءاهب لّمع الو اهل مكح ال هّنأو ةماسقلا لاطبإ ةعامج نع يورو

 ا ةداعفو ةع نب مكاو راسي نب ناحيلبسو ةللادجع ني لاش اذهب

 ناتياور زيزعلا دبع نب رمع نعو . مهريغو يراخبلاو ةيلع نباو دلاخ نب ملسمو
 .نيبهذملاك
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 اهب صا لا يع نتف اذه لتقل ناك اذ[ ميق انين ةرلكاعلا عو

 كلامو دانزلا يبأو ةعيبرو يرهزلا لوق وهو «بجي :نييزاجحلا مظعم لاقف

 لوق وهو «دوادو روث يبأو قاحسإو دمحأو يعازوألاو ثيللاو هباحصأو

 .زيزعلادبع نب رمعو ريبزلا نبا نع يورو «ميدقلا يف يعفاشلا

 مهنأ ىرأل يّنِإ «نورفاوتم هت هللا لوسر باحصأو اهب انلق» :دانزلا وبأ لاق

 .نانثا مهنم فلتخا امف «لجر فلأ

 . [ ةّيدلا بحت اّمإو صاصقلا اهب بجي ال :لاق نم كانهو ]

 :روهمجلاو يعفاشلاو كلام لاقف «ةماسقلا يف فلحي نميف اوفلتخاو

 تیا ةه ارج و ن نه موف ىلا يجو رتا نو
 . حيحصلا

 ال حاحص ةريثك قرط نم تباث وهو ‹يعدملا نيميب ءادتبالاب حيرصتلا هيفو

 يق نوؤدبي نيعدملا نأ ًائيدحو ًاميدق ةمئألا هيلع تْعّمجأ يذلا :كلام لاق

 . ثوللاب ةيوق تراص يعدملا ةبنج نألو «ةماسقلا

 ىعدملا نيمنيب ءادعبالا ىور نم .ةياور ءالؤه فّعضو :يضاقلا لاق

 .(مهيلع

 ةاعارم مامإلل يغبني هنأ هيفو ) :- ةدايزب- ( ٠۸٠/۲۲ «ةدمعلا» يف لاقو

 نيميلا زاوجو ةماسقلا تابثإو «نيبلا تاذ حالصإب مامتهالاو ءةماعلا حلاصملا

 . (رفاكلا نيمي ةحصو حجارلا نظلاب

 نم ردقأو ملعأ ريغصلا ناك اذإ الإ ؛ربكألل مالكلاب ءدبلا ثيدحلا ىفو
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 کا

 نمو «ثيدحلا اذه حرش مظعم يف «ةاقرملا» نم تدفتسا . :ةظحالام

 . مهنع هللا يضر «ةباحصلا مجارت ىف « باعيتسالا»

 ريبكلا ملكتي مل اذإ باب _ 5

 ١5  ؟ مّلكتي نأ رغصألل له

 : هم هّللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع - 05

 ءاهبر نذإب نيح لك اهلكأ يتؤت «ملسملا لغم اهلثم «ةرجنشب ينوربخأ»

 .«اهقرو تحتال

 : هلع يبنلا لاق ءامّلكتي مل املف ءامهنع هللا

 يسفن يف عقو ! تبأ اي : تلق يبأ عم تجرخ اًملف ؛«ةلخُنلا يه»

 .اذكو اذك نم يلإ ّبحأ ناك اهتلق تنك ول ؟اهلوقت نأ كعنم ام : لاق

 .تهركف ءامُثِمّلكت ركب ابأ الو «كرأ مل ًالِإ ئنعنم ام : لاق

 تبان اًهْلصَأ ةَبّيَط ةرجشكط ب ١ «ميهاريإ ةروس ١4 :ريسفتلا ك- 50 :خ]

 حءمهماكحأو نيقفانملا تافص ك ه٠ :م . نيح لك اهَلَكأ يتؤت × ءامّسلا يف اهعرفو

 نا اا

EV. 



 قر

 يلع ے39 یج
 یی ورا 2 کھ

 وب حرشلا د

 :(اهّبر نذإب نيح لك اهّلُكُأ يتؤت «ملسملا لَم اهلّمَم «ةرجشب ينوربخأ )
 لکو اهَّنإف : اهبر نذإب نيح لك اهلكأ يتؤت» :( ٠١7/١ ) «ضيفلا» يف لاق

 «فلعلا يف ىونلا ىتح اهئازجأ عيمجب عفتني مث «سبيت نأ ىلإ علطت نيح نم
 . كلذ ريغو ليبنزو ةينآ وحن يف صوخلاو ءانبلا يف عذجلاو لابحلا يف فيللار

 ريتك كتافنصلاو لالالا ليج: تاقا لحم هنامإب تبا نقولا اذكو
 مولعلا نم هنع ردصي امو تاقدصلاو ناو ا نوره ةهالثفلاو ةالصلا

 . «ًاتيمو ًاّيح هنع رداص لكب عفتنيو «حاورألل توق رویخ او

 .«اهقرو تحت ال» :فّنصملا خسن ضعب يف :( اهقرو تحت ال)

 تاحتيال):(١١۲۸) ملسمو (41۹۸) فتصملا دنع ةياور يفو
 . «اهقرو طقسي الو :ةياور يفو . «اهقرو

 .هب عافتنالاو للا ماود هنم دئاوف اهقرو ءاقبلو

 .ههقفو هملع غلبَم ىلع اذه لديو : ( ةلخنلا يسفن يف عّقوف )
 رجش يف ساثلا عقوف» )781١١(: ملسمو (1۲) فتصملل ةياور يفو

 . يداوبلا رجش ىلإ مهراكفأ تبهذ : يآ «« يداوبلا

 مسا :مَّن :(.امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ مّنو «مّلكتأ نأ تهركف )
 ىنعمب نوكت دق امك انه ىنعمب يهو ناكم فرظ بصن لحم يف ةراشإ

 ش O تاردذلا عم نفاخ

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر ءامهترضحب مّلكتلا هرَك : يأ

 نانسأ اذإف ءاهلوقأ نأ ديرأ تلعجف» :ملسمل ةياور يف :(امّلكتي مل اًملف)
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 .مهخويشو مهرابك :موقلا نانسأو ««ملكتأ نأ باهأف «موقلا

 ا ل لا تا

 يغبني ٌرْغْلْلا نأو «لاؤسلا يف ةعقاولا لاوحألا نئارقل نطفتي نأ يغبني هل زَّعلْلا

eا رز علا  

 .(هعماس سفن ىف بذعأ ناك

 بولسأ يف دلاولا عم بذأتلا هيف :(!تبأ اي :تلق يبأ عم تجرخ اًًملف)

 .باطخلا

 .(«تييحتساف» : ملسم ةياور يف :( ةلخنلا يسفن يف عّقو )

 ل ل

 ناك هن لع يبنلا نأ كلذب دار أ فمهف نسحو هدلو ةباجنب ناسنإلا رورس هيف

 .يوونلا ركذ امك هتباجنو همهف نسح ملعيو «هنبال وعدي

 ةياور يفو :( تهركف ءامْئمّلكت ركب ابأ الو «كَرأ مل الإ ينعم ام :لاق)

 . «ًائيش لوقأ وأ مّلكتأ نأ تهركف نومّلكت مكرأ مل ٠ :( 45348 ) فّئصملل

 ET نيعمجأ مهنع هللا يضر مكي ا

 :اهنم دئاوف ثيدحلااذه يف» :- فذحب- )٠١٤/١۷( يوونلا لاق

 ركفلا يف مهبعريو مهَماهفأ ربتخيل هباحصأ ىلع ةلأسملا ملاعلا ءاقلإ بابحتسا

 ؛رمع نبا لعف امك رابكلا ريقوت هيفو ءهابشألاو لاثمألا برض هيفو ءءانتعالاو

 هيفو ءاهلوقي نأ اهفرعي يذلا ريغصلل يغبنيف ةلأسملا رابكلا فرعي مل اذإ نكل

 .لخنلا لضف

 عال



 اهرمث بيطو اهّلظ ماودو اهريخ ةرثك يف ملسملاب ةلخنلا هبشو : ءاملعلا لاق

 «سبيي ىتح هنم لگوي لازي ال اهرمث علطي نيح نم هَّنإف ؛م اودلا ىلع هدوجوو
 ايتام راس رتاج ومو تركت قاربت ذَّحتُي سبيي نأ دعبو
 رخآ مث «كلذ ريغو يناوأو ًالابحو ارصحو ًايصعو ًابطَحو ًاعو ذج لمعتسيف
 ءاهرمث ةئيه نسحو اهتابن لامج مث «ليإلل ًافَلَع هب عفتنيو ءاهاون اهنم ءيش

 مراكمو هتاعاط ةرثك نم هلك ريخ نمؤملا نأ امك «لامجو ريخو اهلك عفانم يهف
 رئاسو ةلصلاو ةقدصلاو هركذو هتءارقو همايصو هتالص ىلع بظاويو «هقالخأ
 . (هيبشتلا هجو يف حيحصلا وه اذهف «كلذ ريغو تاعاطلا

 ىلإ دوي مل ام ءايحلا بابحتسا هيف» :ريسي فرصتب- «ةدمعلا » يف ءاج

 . تكسي مل هنبا نأ هنع هللا يضر رمع ىنمت اذهلو ؛ةحلصم تيوفت

 ريوصتو ماهفألا ةدايزل هابشألاو لاثمألا برض هيفو «هنايب عم زغللا زاوج هيفو
 . ةثداحلا مكح يف رظنلاو ركفلا ديدحتو «نهذلا يف يناعملا

 هّبشملا لثم هّبشملا نوكي نأ مزلي الو «هل مومع ال هيبشتلا نأ ىلإ حيولت هيفو

E 

 ًنأل ؛هنود وه نم هکر دي ام ضعب هيلع ىفخي دق ريبكلا ملاعلا نأ هيفو
 اشي نم ديت وي هللا ذيب لضفلا نآو :ةيناهحز بهازمو ةّيهلإ حم ملعلا

 هيفو «هابأ ريغصلا ميدقت هيف» :- قبس ام ىلإ ةفاضإ- «حتفلا» يف ءاجو
 . (رمع نيع يف ايندلا ةراقح ىلإ ةراشإلا

 «ءاملعلا ةسلاجم هكارشإ ىلع هصرحو هنبا ةيبرتب بألا ءانتعا هيفو : تلق

 . ةحجارلا ةحلصملل هنبا بألا هيجوتو وللا نم زوجي امو

 عاب



 ىبتلا نأل ؛ملع نامتك هيف نكي مل هتوكس ذإ «ةحلصا تمصلا لضف هيفو

 هريغ ماق اذإ سفن ةيكزت وأ ةحلصمل روهظلا مدع هيفو «باوجلاب رّبخأ هلع

 .مهريقوتو مهمارتحاو ءاملعلا ىلع مدقتلا مدع هيفو «لمعلاب

 بتكو مهيلغ يّدعُتو ءاملعلا مجوه مكف !بدألا اذهب بذدأتن انتيلو

 يذلا نمو «مهديلقت مدعو مهتمصع مدع راعش تحت كلذ لك «فلأو مهدص

 مهحّصَن وأ مهودّلقي نأ مهَّرَمأ يذلا نمو نوموصعم ءاملعلا نإ مهل لاق

 !كلذب

 اا ةقرو دنع ارس لع وعيت ل للا تافل ارم نأ

 ملعلا بحو صالخإلا هللا انقَررو ؛ةرهشلا ّبحو ءايرلاو روهظلا هللا لئاق

 لشو

 محريو انريبك لجي مل نم يتمأ نم سيل » : لوقي ذإ هع هللا لوسر قدصو

 )1١547-١75(. باب حرشلا يف مادقتو ««انملاعل فرعيو انريغص

 ۱٩۷  رباكألا ديوست باب _ ۷

 هتوم دنع ىصوأ هابأ نأ «مصاع نب سيق نب ميكح نع ۔ ۷

 :لاقف هينب

 اوفلخ مهربكأ اودّوس اذإ موقلا نإف .مكربكأ اودوسو هللا ارقتا»

 .مهئافكأ يف كلذ مهب ىرزأ مهرغصأ اودوس اذإو , مهابأ

 «ميئللا نع هب ىنغتسيو ؛ميركلل ةهبنم هّنإف «هعانطصاو لاملاب مكيلعو

EVE 



 تم اذإو لكي هللا لوسر ىلع حني مل هلق ءاوحوعت الف تم اذإو
 يف مهلفاغأ تنك يف «لئاو نب ركب ينفدب رعشت ال ضرأب ينونفداف
 .(ةيلهاجلا

 . [ تيملا ىلع ةحاينلا ب٠ ءزئانجلا ك :ن :يف حونلا ةلمج ]

 *ب حرشلا

 :نانس نب مصاع نب سيق وه (هابأ نأ )

 .ةبحص هل يراخبلا لاق» :- فّرصتب ( ۷٠۹١ ) « ةباصإلا» يف ءاج

 يف هَ هللا لوسر ىلع فو مث ةيلهاجلا يف رمخلا مرح ناك : دعس نبا لاق
 .ملسأف ميمت ينب دفو

 .ثيداحأ ةّدع هلل يبتلا نع ىور

 ا ا ا :نكيلا خرزا لأق

 نب نيس عناق قل ذيلس نبل يصح لد واع واالاقر
 .(مصاع

 4٩۳/۷۳۰(. ) مقرب يتأيسو .(ربولا لهأ ديس اذه» :هيف هلت يبنلا لاقو
 لوسر اذه لعف دقو «توملا دنع ةيصولا هيف :(لاقف هينب هتوم دنع ىصوأ )

 ا اا يدعم اک ا

 E EES EE ارد دووم اولا
 . مهرمأ

Vo 



 «يركلاو «لضافلاو «فيرشلاو «كلاملاو «برلا ىلع قلطُي : ديسلاو
 داس نم هلصأو .مدقملاو «سيئرلاو ؛جوّرلاو «هموق ىذأ لّمحتمو «ميلحلاو

 :ةتعدأ مث هلق ةتكاسلا ءايلا لجل ءاي واولا تبلقف «دوّيَس وهف دوسي

 .(ةياهنلا )

 . مكرياكأ مهرمأ يف نيعاطملا مهيلإ روظنملا مكتداس اولعجا : ىنعملاو

 :( 9887/19. ) ةياور يفو :( مهءابآ اوفّلخ مهربكأ اودوس اذإ موقلا نلف )

 يف ظفاحلا هركذو «(ةفيلخ مكيف مكيبأل لرب مل مكرياكا خوش اذإ مكلإفو

 .(«مهيبأ ركذ اويحأ» : ظفلب (ةباصإلا

 ىرزأو «باع :ىرزأ :(مهئافكأ يف كلذ مهب ىرزأ مهرغصأ اودوس اذإو )

 سولو بفلوس ر رعاه كج بيكا

 يوقلا :ءفكلاو «لثامملاو يواسملاو ريظنلا وهو ءفَك عمج :ءافكألاو
 . لمعلا فيرصت ىلع رداقلا

 ردق صقن يف ًاببس كلذ ناك ؛عاطملا مهدّيس ريغصلا اولعج اذإ :ىنعملاو

 .مهيف دهزلاو مههيفستو رباك ألا

 اودهزو ساثلا ىلع مكرباكأ ناه مكر غاصأ متدوس اذإو» :ةياور يفو
 .(مكيف

 ؛ميقللا نع هب ىتغتسيو ؛ميركلل ةهبنَم هّنِإف «هعانطصاو لاملاب مكيلعو )
 نم لاعتفا :هعانطصا :( لجرلا بسك رخآ نم اهّنِإف «سانلا ةلاسمو مكايإو

 .ةعورتشملا فرطلاب هكا تابا اودا يأ هةعيدبلا

 .اهيرش اهيبن راص اذإ ءهّبني هبت لاقي «ةهابنلا نم «ةالعمو ةفرشم : يأ ةهبنم

 عالك



 ا ةو ققدلا ينعم نک ا لو

 ةنطفلا اشنم ةهبأملاو (ةهبأم ) دعس نبا ظفلو» : «لضفلا ) يف ءاج

 ش . « مارتحالاو

 مكاّيِإو ءساّنلا بلط نع ىنغ هيف نف ؛مكشيع اوحلصأو» :ةياور يفو
 . «ءرملا بسك رخآ اهنإف ؛ةلأسملاو

 وه :حاونلا : ( هلل هللا لوسر ىلع مَن مل هَل ءاوحونت الف تم اذإو)

 . حايصو ليوعو عزجب ءاكبلا

 نقع يرق لئاو يركب ید رشت ال شرات قوشالاش تم اوز
 ركأ : يأ مهلفاغأ» :- فّرصتب  («لضفلا» ىف ءاج :( ةّيلهاجلا ىف مهلفاغأ

 .مهيلع اهب رهظي يتلا ةوادعلا نم عون وهو «ةلفغ نيح ىلع مهيلع

 مهردابأ : يأ «ةيلهاجلا يف مهلواغأ تنك :« تاقبطلا» يف دعس نبا دنعو

 .هّكلهأ اذإ هلاغ نم ءرشلاو ةراغلاب

 لئاو نب ركب نم يحلا اذه نيبو ينيب ءيش نوكي ناك هنإف» :ةياور يفو

 .١مكنيد يف ابيع مكيلع لخدي ارمأ يتاي نأ اهيفس نَمآ الف «تاشامخ

 يدق ا ا لا

 مهنيبو اننيب ناك ١ :مصاع نب سيق ثيدح يفو» :«ةياهنلا» يف لاق

 لك يهو «تايانجو تاحارج : يأ : ةشامخ :اهدحاو (ةيلهاجلا يف تاشامخ

 بهت وأ برض وأ ءحرج وأ ءعدج وأ «عطق نم ؛ةيدلاو لتقلا نود ناک ام

 . (ىذألا عاونأ نم كلذ وحنو

EVV 



 :رباكألا ديوستو «هّللا ئوقتيرمألاو «مدقت امك توملا دنغ ةيضولا هيف

 . تاعاطلا

 ةناهملا يف :ارعقو دق سانلا نم مكف «نامزلا اذه يف هيلإ انتجاح - دشأامو

 . ديلا تاذ قيضل مارحلاو

 «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص ١ يف تعش نإ ًارقاو . ةلأسملا نع ريذحتلا هيفو

 هلع يبنلاب ءادتقالا هيفو هريغو حاونلاك زئانجلا عّدب بانتجاب ةيّصولا هيفو
 . « هلي هللا لوسر ىلع حتي مل ِهّنإف» : هلوق يف كلذو حلاصلا فلسلا جهنمو

 .مهوحنو ءادعألاو موصخلا نم رذحلاو ةطيحلا ذخأ هيفو

 رغصأ ةرمثلا ىطعي باب -_ ۸

 ۱۹۸ - نادلولا نم رضح نم

 وهّزلاب يتأ اذإ هيَ 2 هللا لوسر ناك : لاق ةريره يبأ نع - 64

 : لاق

 .(ةكرب عم ةكرب ءانعاصو ءانّدمو انتنيدم ىف انل كراب !مهللا»

 .نادلولا نم هيلي نم رغصأ هلوان مث

 كد ۲۹ :هج . ةكربلاب اهيف هع ٤ يبثلا ءاعدو «ةنيدملا لضف ب ۸٥ ,جحلا ك- ٠١ :م]

 .[۳۳۲۹ ح قرمثلا لوأب يتأ اذإ ب- 9 . ةمعطألا
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 تق

 ېی ورا ند ےک

 دب حرشلا دب

 ىمسي يذلا وهو رمشلا لوأ :وهزلا : (وهّرلاب يتأ اذإ هلع هللا لوسر ناك )
 م ترول اإ وشرب لكلا اهو + لافي والا

 ىلإ هب اوؤاج رمقلا لوأ اواو اذإ سالا ناك و 11/83 كس دبع ظفل يف

 . ( هلي بتلا

 هئاعد ىف ةبغر كلذ نولعفي ارناك :ءاملعلا لاق» :( ١٤۹/۹ يوونلا لاق

 امل ؛اهحالص ءادتباب هيي هل امالعإو «ّدملاو عاصلاو ةنيدمللو رمشلا يف هي
 . ( نيصراخلا هيجوتو اهريغو ةاكزلا نم اهب قلعتي

 .نظب ريدقتلاو رزحلا :صرخلاو

E N EE 
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 . ةدايزلاو ءامنلا : ةكربلا :( انننيدم ىف انل كراب !مهللا :لاق)

 اهتعس ةهج نم اهتاذ يف :يأ» :- فذحب- (51؟/5) «ةاقرملا» يف ءاج

 سفن عّسو ناب  مالسلاو ةالصلا هيلع- هءاعد هللا باجتسا دقو ءاهلهأ ةعسوو

RYيسون ووعللاو ةيوصدلا لوسي اعاده هك للاردوارملا  

LNTعمرو نالا سلا لاهل ةسح رجا  Eقوبل  

 !اهيف

 هيدي لجرلا دمي ناب ردقم دملا لصأ نإ :ليقو .عاصلا عبر :ّدملا :(اندمو )

 :( اهلا ءاماعط هيفك المنيف

۹ 



 .دادمأ ةعبرأ وهو «هب لاكي يذلا وه : (انعاصو)

 اهبلطي يتلا ةكربلاو ءاهيف هللا كراب يتلا لصألا ةكربلا : (ةكّرَب عم ةكرب)

 . ملعأ هَّللاو «ىلاعت هللا نم

 رغصأ هيطعي مث» :ملسمل ةياور يف : ( نادلولا نم هيلي نم رغصأ هوان مث )
 .(نادلولا نم هرضحي نم

 ةقفشلا لامكو قالخألا مراكم نم هيم هيلع ناك ام نايب هيف» :يوونلا لاق

 رثكأو هيف بغرأ هتوكل ريغضلا أذهب صخو «راخصلاو رابكلا ةفطالمو ةمخرلاو

 ا كرولا ع

 ا تاور اعبر ا رااررا اراك كر اروتع ارز

 انل كرابو ءانرمُت يف انل كر اب مهلا : لاق هي ع هللا لوسر هذَحأ اذإف هت يبنلا

 . اندم ىف انل كرابو ءاتعاص ىف انل كرابو ءانتئنيدم ىف

 كاعد هلو ءكّيبنو َكَّدِبَع يإو ءكّيبنو كّليلخو َكدّْبَع ميهاربإ نإ مهّللا

 .هعم هلثمو کل كاعد ام لثمب ؛ةنيدملل كوعدأ ينإو ةّكمل

 . «رمثلا كلذ هيطعُيف هل ديلو رغصأ وعدي مث :لاق

 هيفو هل هتروكابو رمثلا لوا راضحإو هت ع يبنلا ةباحصلا بح هيف : تلت

 . ةيعامتجالا سائلا رومأ يف ءاملعلا كارشإ

 قلاع هللا نك لاد كربلا بالر ءاعانلا جرو ةا لكعت ديكو

 . كلذ
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 ىبنلا بح هيفو «رمثلا نم هءاج ام مهئاطعإب لافطألاب هتفأرو هتقفش هيفو

 . ملعأ هّللاو ءاهل ءاعدلاب هتّمأ ىلع هقافشإو «ةنيدملا هي

 1V۰ - يبصلا ةقن ةقئافم تابع 1۹

 انيعدو « هت يبنلا عم انجوخ : لاق هلأ «ةّرُم نب ىلعي نع ۹
 مما ور لان نب وسام

 لب يبّنلا هكحاضيو ءانهاهو انهاه رفي مالغلا لعجف «هيدي طسب

SS 

 طبس نيسحلا ءانيسح بحأ نم هللا بحأ نسخ نم انأو ىنم نيسح»

 .(طابسألا نم

 ١[. 114:14 ح هلع يبنلا باحصأ لئاضف يف ب- ١١ ؛ةمدقملا :هج]

 *ب حرشلا *

 N كيرا ا ياحرحو

 نم هعنمب هتبعالم دارأ : يأ : ( هيدي طّسب مث موقلا مامأ هع ع يبنلا عرسأف

 .هماحرأ هتلصو لافطألاب هتمحرو هتقفشو هيت يبنلا عض ضاوت هيفو «ةكرحلا

 يِبّنلا يدي نيب نم رارفلا لواحي : يأ :( انّهاهو انهاه ٌرفي مالغلا لّعجف )

 ىرخألاو هنّقَذ ىف هيدي ىدحإ لّعجف هذَخأ ىتح هلع ئبنلا هكحاضيو)

 لاخدإو «هقانتعاو هتحزاممو يبصلا ةكحاضم هيف :(هّقنتعا مث «هسأر يف

٤۸1 



 , .هبلق يف رورسلا

 لَم هلاك » : يضاقلا لاق :( نيسح ْنم انأو يتم نيسح : هلق يبنلا لاق مث )

 امهتأ نيبو ءركذلاب هصخف موقلا نيبو هنيب ثدحيس ام يحولا رونب ٍملَع
 :هلوقب كلذ دّكأو (ةبراحناو ضرعتلا ةمرحو «ةّبحمل بوجو يف دحاولا ءيشلاك

 ةّبحمو هلل لوسرلا ةّبحم هعّبحم نف : (انيسح بحأ نم هللا بحأ)

 هللا م هلو لوسرلا

 . يتنبأ دلو :يأ ةدحوملا حتفو نيسلا رسكب : ( طبس نيسحلا )

 طبّسلا نم هذخأمو» )545/1١(: (ةاقرملا» يف ءاج : (طابسألا نم )

 ةلزنمب دلاولا نأك .دحاو اهلصأو «ةريثك ناصغأ اهل ةرجش يهو حتفلاب

 .اهناصغأ ةلزنمب دالوألاو «ةرجشلا

 يف ريثألا نبا لوق وهو ] ريخلا يف مألا نم ةمأ هنأ هريسفت يف ليقو

 .[ «ةياهنلا»

 ةيضعبلا هب دكأ «يدالوأ دالوأ نم وه : يأ دلولا دلو طبسلا : يضاقلا لاق

 4 ًأطابسأ ةرشع يتنلا مهانعطقو ]ل : ىلاعت لاق «ةليبقلل لاقُيو ءاهرّرقو

 . لئابق :يأ ١١[ :فارعألا]

 نم نوكيو (ةليبق همم ا هنأ عم قلع اغ دازكا وكر نأ لمععتيو

 رمألا ناكو.: ىقباو رزقك نوكي هلس نأ ىلإ ةزاشإ ةركيف هريفك قلخ ةلشت

 ش .(كلذك

 .(ةاقرملا» نم ثيدحلا اذه حرش مظعم ىف تدفتسا : ةظحالم
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 1۷۱1 - ةريغصلا ةيراجلا لجرلا ةلبق باب 10۰

 :ريكب نع - ۰

 يهو < ‹«ةملس يبأ نب ب رمع تنب بنيز لّبقي رفعج نب هّللادبع ىأر هّنأد

 .(هوحن وأ نيتنس ةنبا

 * حرشلا *

 نب فانم دبع بلاط يبأ نبا وه : (رفعج نب هّللادبع ىأر هلا :ريكُب نع )

 يا املا ىشرفلا رك + وبأ ؛ملاعلا دنعسلا . مشاه نب ب بلطلادبع

 .نيحاتج لا يذ داوجلا نبا داوجلا ءرادلا يندملا «دلوملا

 ةتؤم موي هوبأ دهشتسا م اا اورو اعل

 هما نعي لعام ع دعا قورو هرجح يف أشنو «ُهْنَيَع ت يبتلا هلفكف

 . مشاه ينب نم هبحصو هلل يبنلا ىأر نم رخآ وهو .سيَمع تنب ءامسأ

 ا اک «نأشلا ريبك ناكو . كلملادبع ىلعو «ةيواعم ىلع ٌةدافو هلو

 .ةمامإلل حّلصي

 : لاق رفعج نب هللا دبع نع يلع نب نسحلا ىلوم دعس نب نسحلا نع

 ًادحأ هب ثّدحأ ال ًائيدح ىلإ ٌرسأف «موي تاذ هقلخ هلت هللا لوسر ينقدرأ»

 شاش وا فده جا هلع هللا لوسر هب رتا ام يبا ناكر الا نم

 . لمج اذإف ءراصنألا نم لجرل ًاطئاح لخدف ءلخنلا

 ىلإ هتارس حّسمف « هلع يبنلا هاتاف «هانيع ثفرذو نح هَل بتلا ىأر املف

 .(نّكسف «هارفذو همانس
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 .(؟١) ثيدحلا تحت (ةحيحصلا » يف انخيش هجّرخ حيحص ثيدح وهو

 مالسلا :لاق رفعج نب هّللادبع ىلع مّلس اذإ رمع نبا ناك » : يبعشلا لاق

 .اهدعبامو ( 4557/59 (ريسلا ) رظنا . (نيحانجلا يذ نبا اي كيلع

 ليلجلا يباحصلا اذه ةلزنم نيبأل ؛وحنلا اذه ىلع هل ةمجرتلا تادّصقتو

 .هوحن وأ نيتنس ةئبا يهو «ةملس يبأ نب رمع تدب بنيز لّبق يذلا

 اذه :(هوحن وأ نيتتس ةنبا يهو «ةملس يبأ نبرمع تنب بنيز لّبقي)
 ةنتفلاو ةوهشلا نمأ ةاعارم يغبنيو «ةريغصلا ةيراجلا لجرلا ةلبق :بابلا دهاش

 .كلذ هّباش امو ليبقتلا و سمللا زوجي الف ًالإو «رومألا هذه لثم يف

T/A!لاق[ ا وسو نا رغما  

 وأ كّلهأ نوكي نأ ًالِإ ؛ كلهأ نم دحأ رعش ىلإ رظنت ال نأ تعطتسا نإ»
 .«لعفاف ةّيبص

 * حرشلا د

 لمشي :لهألا :(كلهأ نم دحأ رعّش ىلإرظنت ال نأ تعطتسا نإ)

 هن رهن يم رلا )نادل لوو ةفنرت او ةريكسلاو تراقألا

 . مراح ا ريغ براقألا انه يهو

 . كجوز ىنعمب انه كلهأ : (ةّيبص وأ كّلهأ نوكي نأ ألإ)

 .رظنلا نم جرح ال :يأ :( لعفاف)

 (لهأ) ةملك :- ىلاعت هللا هظفح لاقف كلذ نع انخيش تلأس دقو
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 . ةيبصلا مراحلا ريغ نم ىنشتساو «مراحن ا ريغ : ىلوألا

 ىف هلال ( ةريغصلا ةيراجلا لجرلا ةلبق باب ) تحت رثألا اذه لعج :ةدئاف
 . ملعأ هّللاو «ةريغصلا ةيراجلا عم لماعتلا ثيح نم «هانعم

 : لاق مالّس نب هّللادبع نب فسوي نع _ ۲

 ىلع حّسمو ؛هرجح ىلع يندعقأو «فسوي هل هللا لوسر يناّمس»

 .(يسأر

 * حرشلا *“

 . نضح لا :رجحلا :(هرجح ىلع يندعقأو سوي هللا: لوسر ينامس )

 قفرلاو يبصلا ةفطالم هيفو «ثيدحلا نم دهاشلا وه :( يسأر ىلع حسمو )

 .هعضاوتو هت يبنلا قّلخ نسح هيفو «هب

 رجح ىلع يبصلا سولج زاوجو- هنع هّللا يضر فسوي لضف هيفو
 . لجرلا

 ىلإ ريشي امك ؛يبصلا سأر ىلع حلاصلا وأ ملاعلا حسم بابحتسا هيفو

 . ملعلا بآلط ضعب هركذ .كلذك هتيمستو «فضتصملا بيوبت كلذ

 :تلاق ةشئاع نع - ۸/۳

 «يعم نبعلي بحاوص يل ناكو « هلت يبنلا دنع تانبلاب بعلأ تنك»
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 .«يعم نبعليف «يلإ نهبرسيف ,هنم نعمقني لخد اذإ هي هَّللا لوسر ناكف

 ١ «ةباحصلا لئاضف ك- 44 :م .سانلا ىلإ طاسبنالا ب م١ ءبدآلا ك- 78 :خ]

 ۸١[. حاهنع هللا يضر - ةشئاع لضف يف ب

 + حرشلا

 :ايايضلا اه علت لا اا ئ تانبلا ك اا ملا فك

 رمأل نهرّغص يف ءاسنلا بيردت نم هيف اّملو ؛ثيدحلا اذهل اهنع يهنملا

 )٠١5/١9(. (يوون» .(نهدالوأو نهتويبو نهسفنَأ

 . هلع هللا لوسر دنع : تاياورلا ضعب يف :( هيَ يبنلا دنع )
 هتلی

 .ةدايزب ( ۳۹۱/٦ ) (ةاقرم» .هراكنإ مدع وأ كلذ هي هريرقت ةدافإ دارلاو

 . اهنارقأو اهلاثمأ نم يراوجلا نهو

 نيعليف «يلإ نهب رسيف «هنم نعمقني لّخد اذإ هع هّللا لوسر ناكف)

 يف نلخدي دقو «ةبيهو هنم ءايح نبيغتي : نعمقني ىنعم ) :يوونلا لاق : ( يعم

 . لوألا نم بيرق وهو هوحنو تيب

 تيتو E E قيما دعو a E جووتماو

 . ( هترشاعم

 ي TT تلاق - e هولا

 0 ا

 مك



 قرأ يذلا ةهاكو ل يقم هون انكر ودم اع دجال ارش نط كارو

 . سرف :تلاق ؟(نُهطَسَو

 .(ناحانج هل سرف» :لاق «ناحانج : تلاق ؟( هيلع يذلا اذه امو » : لاق

 نفح كح وف تا کا يل ا و نأ تنافس ا فات

 « فافزلا بادآ» رظناو ( ٤۱۲۳ ) (دواد يبأ ننس حيحص ) نع .«هذجاون تيأر

 .(؟ا/6ه)9

 . ةنازخلاو عدجملاب هيبش ااف شرا رجم ريموت كين روا

 ORE ساق رإاقو

 . «ةياهنلا» .ءيشلا هيف عّضوي قاطلا وأ فّرلاب هيبش :ليقو

 ٠۷۳ - ينب اي :ريغصلل لجرلا لوق باب 2 5

 : لاق يبراحملا نالُجَملا يبأ نع 5-64

 يف هل لمجب ىصوأو يل مع نبا يفوحف «ريبزلا نبا شيج يف تنك
 «ريبزلا نبا شيج يف ينإف ؛ لمجلا يلإ عفدا :هنبال تلقف .هَّللا ليبس

 .هلأسن ىّتح رمع نبا ىلإ انب بهذا : لاقف

 ٍلمجب ىصوأو يفوت يدلاو نإ !نمحرلادبع ابأ اي :لاقف رمع نبا انيتأف
 هيلإ عفدأفأ «ريبزلا نبا شيج يف وهو ,يمع نبا اذهو هللا ليبس يف هل
 :رمع نبا لاق ؟لمجلا

 ىصوأ ام كدلاو ناك فإف« ءحلاص لمع لك هللا ليبس نإ !ينباي)»

 نم موق نوزغي نيملسم ًاموق تيأر اذإف ؛لجو رع هللا ليبس يف هلمجب

AV 



 مهيأ موق ناملغ ليبس يف هباحصأو اذه نإف ؛ لمجلا مهيلإ عفداف ,نيكرشملا

 ! «عباطلا عضي

 ٭ حرشلا ×

 ليبس يف هل لمجب ىصوأو يل مع نبا يفوتف «ريبزلا نبا شيج يف تنك )
 ا هللا لي نكن ةارغلا و ور ف ةيهاسلا ىلع مهره لآ

 انب بهذا :لاقف «ريبزلا نبا شيج يف ىنِإف ؛لمجلا ىلإ عفدا : هنبال تلقف)

 تيقعلاو لئاسملا نم ققحملل «ءاملعلا ةعجارم هيف :(هلانمت ىتح رفع نبا ىلإ

 .رومألا نم

 وبأو «ىفوتملا نبا وه لئاقلا :( !نمحرلادبع ابأ اي :لاقف رمع نبا انيتأف )

 نم دهاشلا انه :(! ينب اي :رمع نبا لاق ؟لمجلا هيلإ عفدأفأ «ريبزلا نبا شيج

 ةبطاخم يف مج بدأ هيفف ؛ينب "اي يلا لضرلا لزق رهو وةلا فونت

2 

 ل ا 00

 رع هللا ليبس يف وهو «حلاصلا لمعلا نم نيكرشملا لاتق نإ : يأ : (لمجا

5 
 ادق لا ند مون ةر نررعم لم اموق تيارت اما او

 .لمجلا مهيلإ عفدت الف ؛لجو زع هللا ليبس يف سيل

EAA 



 :عّباطلا :( عباطلا عضي مهيأ موق ناملغ ليبس يف هباحصأو اذه نِإف)

 کا مالتسا نع ةيانك وهو «متاخلا

 رمع نبا يأر ناكو» :«حتفلا» نع ًالقن ( 10/١ «لضفلا» يف ءاج

 . ةنتفلا ىف لاتقلا كرت

 بلط يف بلاغتلا ببسب لاتقلا عّقو اذإ امم ةصتخم ةنتفلا :روهمجلا لاق

 ىلإ عجرت ىتح اهتلتاقم بجتو ؛ةئتف ىمست الف ةيغابلا تملع اذإو كلا

 . ىهتنا . ( ةعاطلا

 باوجلا هيفو ؛مدقت امك ءاملعلا ةعجارمو لئاسملا نم تبغتلاو يرحتلا هيفو

 . هتلماجمو هتنهادم مدعو «ةلأسملا هذه يف رمع نبال ميكحلا

 : لاق هَ يبنلا نع «ريرج نع 35 مب مه

 .«لجو رع هللا همحري ال «ساتلا محري ال نّم»

 :م .4 نمحّرلا اوعدا وأ هللا وعدا لف ىلاعت هّللا لوق ب ؟ «ديحوتلا ك- ٩۷ :خ]
 .[55 ح «لايعلاو نايبصلا هيَ هتمحر ب ١١ ؛لئاضفلا ك-4؟

 عئاجلا معطيو فوهلملا ثيغُيف «مهيلإ نسحُيف :مهيلع فطعلاو مهب ةفأرلاب

E۸۹ 



 ثيدحلا رظناو ( ينباي :ريغصلل لجرلا لوق باب ) تحت ثيدحلا اذه. هللا
 )58/9١(.

 ةوسق ىلع ليلد كلذ اتنا نأ :يأ) )۳۷١/۳(: (ليلدلا» ىف لاق

 سنج نم ءازجلاو «هنع تعقر هنم تّفتنا نمو «قلخلل هنم ةمحرلا 0 بلقلا
 1 .( لمعلا

 لخديف «قلخلا عيمجل ةمحرلا لامعتسا ىلع ضحلا هيف» :لاطب نبا لاق

 . كولمملا ريغو اهنم كولمملاو مئاهبلاو رفاكلاو نمؤملا

 كرتو لمحلا يف فيفختلاو «ىقسلاو ماعطإلاب دهاعتلا ةمحرلا يف لخديو
 A E توتا عقلا

 : لاق هنأ رمع نع -

 ,فعَي مل نّمع فعی الو ءرفغي ال نم رقغی ال و «محری ال محري ال نم»
 . (ىُقوَعي ال نم قوُي الو [ ۳۷۲ / بوتي ال نَم ىلع باتي الو]

 دي حرشلا دب

 ْنَم نأ ىلع عفرلاو مزج لا زوجي : يبيطلا لاق :(مَحرُي ال محري ال نم )
 .ءاملعلا نم ددع هركذ «( ةيطرش وأ ةلوصوم

 اذإو «عفرلاب محري ال محري ال نم :لوقن ةلوصوم (نّم ) تناك اذإ يأ]

 . [ مزجلاب محري ال محري ال نم :لوقن ةيطرش (نم) تناك .

 :رفَغلا لصأو .بؤنذلاو اياطخلا نع زواجتي :رفغي :(رفغُي ال نمرّفغي الو)
 . ةيطغتلا
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 رالي اربع مق يروا يك ص حارفا

 . لمعلا سدج نم ءازجلا

 ثيدح وهو «هریغو دمحأ هجرخأ «« كل حّمسي حمسا» :ثيدحلا يفو

 )١405(. (ةحيحصلا) يف انخيش هجّرخ حيحص

 . باقعلا كرتو بنذلا نع زواجتلا وه :وفعلا :(فعي مل نّمع فعي الو )

 ولو ىلا لف ‹كيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحأو كعّطَق نم لص» : ثيدحلا يفو

 )١91١1١١(. (ةحيحصلا) ىف هجيرخت رظنا . (كسفن ىلع

 ا ضل تب أل نقل + ةياوز وف برقية م ىلع ناجل و

 .( 487 ) ( ةحيحصلا ) ىف هجيرخت رظنا

 تائيسلا ريفكتو حلاصلا لمعلاو ةبوتلا يف سفنلا ةدهاجم نم دب ال : يأ

 ۹ ۷ ر فعلا خا تيان ن ىلع هللا: برر فيولا نقو

OTS OETA 

 :يذالا نع ةت رسو هعنصااذإ هيفاء ئضلا تيقو وتب آل نم قوي الوؤ

 . «ةياهنلا»

 اذهو ءاهبنتجي ال نم ماثآلاو يصاعملاو بونذلا نم ظفحي ال :انه دارملاو

 .(؟1517) (ةحيحصلا ) رظنا «(هقوي ّرشلا قوتي نمو» : هلل هلوقك

 مهل ترفغو ساّنلا تمحر اله ؛هوفعو هترفغمو هللا ةمحرب تعمط نم ايف

 الأ اوحفصيلو اوفعيلو » : ا دقت مك الو .مهنع توفعو

 .[۲۲ :رونلا] 4 مُكَل هللا رفغي نأ نوبحت

۹۱ 



 ١74 - ضرألا يف نم محرا باب - ۴۳

 اا لوو اي لعبوا لاق :لاقاةرك نع د أب

 : لاق ءاهحبذأ نأ ةاّشلا محرأل ينِإ : لاق وأ ءاهمحرأف ةاشلا حبذأل ينإ .

 .نيترم هَّللا كمحر ءاهتمحر نإ ةاشلاو»

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 *ب حرشلا

 : هَ هلوق لثم نم هّقتشا دق هّلعل : (ضرألا يف نم محرا باب ) هلوق
 يف هجيرخترظنا ««ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا»

 .(9؟ه) (ةحيحصلا»

 هيف :(اهحبذأ نأ ةاشلا محرأل ىّنِإ :لاق وأ ءاهمحرأف ةاشلا حبذأل يْنِإ)

 .هيجوتلاو ميوقتلل تايكولسلاو تالماعملا يف ملعلا لهأ ىلإ عوجرلا

 ال نمر: هلع لاق امك نرم هللا كمر ءاهتسحر نإ ةاشلاو :لاق و

 نارو وأ نايا ةد لا هله کاک E ؛محر محر نمف «4محري ال محري

 وون وأ ركاظ:وأ

 (ضيفلا» يف ءاج امك «ىرخأ ةرضحب ةاشلا حبذ مدع يضتقت ةمحرلاو

 اا ةرفلا دهبي الار مم

وهو ةاش ةحفص ىلع هّلجر عضاو لجر ىلع هلع هللا لوسر رم ) دقف
 دحي 

 اهّبيمُت نأ ديرتأ !؟اذه َلّبَق الَفأ» :لاقف ءاهرصبب هيلإ ظحلت يهو «هترفش

 حيحص ثيدح وهو «هريغو طسوألاو «ريبكلا يف يناربطلا هاور 414 ةنيتتوم
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 )١4(. (ةحيحصلا» يف جرخم

 رظنا «ةمايقلا موي هللا همحر روفصع ةحيبذ ولو محّر نم» : ثيدحلا يفو

 )78١/159154(. هوحن يتأيسو «(۲۷) «ةحيحصلا »

 يف انخيش اهجرخ ؛ناويحلاب قفرلا يف ةبيط بادآو صوصن كانهو

 نإ اهرظناف « اهدعب فلسلا نع راثآلا ضعب ّركَذو ( ۲٠١-٠٠ ) (ةحيحصلا »

 .ةدئافلا نم ديزملل تئش

 قودصملا قداصلا هَ آي يبنلا تعمس : لاق ةريره يبأ نع .- 46

 : لوقي هل هع مساقلا ابأ

 .«يقش نم الإ ةمحرلا عزنت الد

 يف ءاج ام ب ١5 «ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :ت .سانلا ةمحر يف ب- 55 «بدألا ك :د]

 .[ساتلا ةمحر

 ب حرشلا

 : يأ : (لوقي هلع 2 مساقلا ابأ قودصملا قداصلا لطب ليت يبنلا ت

eTهانعمو «لادلا فيفختب هريغ هّقدص نم قودصلملاو  

 لا

 .ملعأ هّللاو «قودصم ال قّدصُم هنم لوعفملا مساف لادلا ديدشتب اّمأو

 .فرصتب )۷۰٤/۸( (ةاقرمو»

 :عزنلا لصأو ةقفشلا بلست ال : يأ  لرهجملا ةغيصب :  ( ةمحرلا عزنت الد

 .علقلاو بذجلا
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 ةّقر قلخلا يف ةمحرلا ّنأل) :. فّرصتب- ( 417؟/5) «ضيفلا» يف ءاج

 يقش هل ناميإ ال نمو «هل ناميإ ال هل ةّقر ال نمو «ناميإلا ةمالع هتّقرو «بلقلا

 . يبيطلا هَرَكَذ . يقّش ةقرلا قزرُي ال نمف
 بلق نم اهتادارإ تبهذ اذإو «ةعفنملا ةدارإ ةمحرلا ةقيقح : يبرعلا نبا لاق

 .مالسإلاو ناميإلا هنع بهذ ؛هريغل هوركملا ةدارإب يقش

 هبلق يف ناك نأ دعب هبلق نم ةمحرلا عزنُت هيف دارملا له : يقارعلا نيزلا لاقو

 ؟ةمحر

 هبلف يف لعجي مل دارملا وأ «هيف ناك ناكم نم ءيش جارخإ عزنلا ةقيقح نال

 ايندلا وأ «ةرخآلا ءاقش دارملاو «ثالث نع ملقلا عفر هلوقك نوكيف ًالصأ ةمحر

 ا

 ىلتبم ةيؤر دنع هسفن يف ناسنإلا هدجي ونحو ةّقر ةمحرلا : يبطرقلا لاق

 يف يعسلاو هب قفرلاو فطللاو هل ناسحإلا ىلع هلمحي «فيعض وأ ريغص وأ

 ىلع ناويحلا فطعي ؛هّلك ناويحلا يف ةمحرلا هذه هّللا لّعج دقو «هب ام فشك

 يوقلا ريخست اهتمّكحو ءهرّغصو هفعض لاح هيلع نسحيو هدلوو هعون
 فاك عقال

 هذه اهترمث يتلا رادلا هذه يف بولقلا يف هللا اهّلَعِج ىتلا ةمحرلا هذهو

 موي هللا اهرخّدا ؛ةئام نم ةدحاو ةمحر ؛عونلا ظّفح يه يتلا ةميظعلا ةحلصملا

 نفر نلف لمان E الإ ديو دج يدار رم قالا

 ىلع كلذ لعجو «نانجلا يف كلذب هّللا همحر دقف ؛ىلتبُلا ررض فشكو

 ةوسقلا نم هضيقنب هالتباو ىنعملا كلذ 0 نمت «لآلإ يف هايإ هتمحر

٤ 



 اجو ا هاا دلم قلع ىا لر فضي بطلب علو فلفل

 ا 5

 يف بقاعُيو ايندلا يف بعتي صاع وأ رجاف وأ رفاك نم : ( يقش نم ًالإ)
 .ةرخآلا

 نق هيمو سنا قاع بكوريا هكا ىف نت ناك نع قتلا اةلرللاو

 4 اكنض ةشيعم هَل إف يركذ نع ضرعأ نمو ]ف :ىلاعت هلوق يف امك ايندلا

 .[ ۱۲4 :هط]

 نم محرا :لوقي بابلا اذه تحت ثيدحلا اذه داريإ يف فّئصملا ناك :ةدئاف

 هّللاو ءضرألا يف نم محري مل يقش نم الإ عزنت ال ةمحرلا نإف ضرألا يف

 . ملعأ

 ٠۷١  لايعلا ةمحر باب _ ٤

 : لاق كلام نب سنأ نع - 4۹

 ةيحان يف عضرتسم نبا هل ناكو « لايعلاب سالا محرأ هب يبتلا ناك

 هلبقيف ؛ رخذإب تيبلا نخد دقو ,هيتأن اًنكو انيق هرئظ ناكو «ةنيدملا

 و

 ك ٤۴ :م .نونوزحم كب انإ : هلع يبنلا لوق ب 4* «زئانجلا ك ۲۳ :خ :يف هضعبو ]

 .[51 ح «لايعلاو نايبصلا يع هتمحر ب١٠ «لئاضفلا

 +٭ حرشلا *

 هتقفشو هلايعب هلت يبنلا ةمحر هيف : (لايعلاب سائلا محرأ هلي يبنلا ناك )

 5م



 .همامتب ثيدحلا اذه فنصملا ركذ ةلمجلا هذه لجألو «مهيلع

 هل بلطي :يأ :عضرتسم : (ةئيدملا ةيحان يف عضرتسم نبا هل ناكو)

 .ملعلا لهأ ركذ امك عاضرتسالا زاوج هيفو «ةعاضرلا

 ((ةنيدملا يلاوع يف هل اعضرتسم ميهاربإ ناك » :( 77179 ملسمل ةياور يف

 . ةنيدملا دنع ىتلا ىرقلا ىهو

 . ىثنألاو ركذلا ىلع عقي ركظلاو ءعضرملا جوز :رئظلا : ( انيق هرعظ ناكو )

 .دادحلا :انه نيقلاو

 .ةحئارلا ةبّيط ةشيشح :رخذإلا : (رخذإب تيبلا نخد دقو هيتأن انكو )

 .لايعلاب هل هتمحر نم اذهو :(همشيو هلّبقيف )

  هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم :(؟715) ملسمل ةياور يف

 هعفد مّ «ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف «مالُع َةَليلْلا يل دلو هي لوسر لاق» : لاق

 نلبس بأ هل لاقي نيف ةأرفا قيس ما ىلإ

 ًالتُما دق هريكب خفني وهو فيس يبأ ىلإ انيهتناف «هتعبتاو هيتأي قلطناف

 كيس انآ اي ترقق هع الوعر ياني ن شما ترشا انام تلا

 :لوشي نأ هللا ءاش انف لاقو

 ت ا هللا لو یب ی ی هک یھ و ا د مما ل

 ىضري ام الإ لوقن الو «بلقلا نزحيو نيعلا عمدت : لاقف هل هللا لوسر انيع

 .«نونوزحم كب انإ ميهاربإ اي هَّللاو ءانبر
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 راثلا يف خفنلل هريغو دادحلا همدختسي «هوحن وأ دلج نم زاهج :زدكلا

 .(طيسولا» .اهلاعشإل
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 لايعلل هتمحرو هع ب هقلخ مرک نایب هيف» : فذحب يوونلا لاق

 .(مهليبقتو لافطألاو لايعلا ةمحر ةليضف هيفو يافعضلاو

 ٩/ - ۷لاق ةريره يبأ نع :

 لب يِبّنلا لاقف «هيلإ هّمضي لعجف «يبص هعمو لجر هلت يبل ىتأ
 : لاق معن : لاق «؟همحرتأ»

 .«نيمحارلا محرأ وهو «هب كنم «كب محرأ هّللاف»

 »ب حرشلا وب

 هلع يبنلا لاقف «هيلإ هّمضي لّعجف «يبص هعمو لجر هيت يبنلا ىت
 هل ل

 ؟مكنايبص نولّبقتأ : يبارعألا لوق نم (10/717) ثيدحلا يف مادقتو

 كبلق نم هّللا عزن نأ كلمأ وأ : هلي يبثلا لاقف !مهلّبقُتام هّللاوف

 ا لا

 : 1/۸7 اضيارظناو

 ال فيك : (نيمحارلا محرأ وهو «هب كنم كب محرأ هّللاف : لاق «معن :لاق)

 . ءزج ةئام ةمحرلا ىلاعت هللا لَعِج دقو
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 ٥ - ةمحر باب البهائم  ٠۷١

 : لاق هم م هللا لوسر نأ : ةريرغ ىبأ نع 2 1

 ءاهيف لزنف اركب دجوف «شطعلا هب حشا قيرطب يشمي لجر امديب»

 : لجرلا لاقف «شطعلا نم ىرْثلا لكأي ؛ ثهلي بلك اذإف «جرخ مث برشف
 .ينغلب ناك يذلا ٌلثم شطعلا نم بلكلا اذه غّلب دقل

 هل هللا ركشف «بلكلا ىقسف هيفب هّكسمأ مث هَّفْح ًالمف رعبلا لزنف

 .(هل رفغف

 :لاق ؟ارجأ مئاهبلا يف انل ّنِإو ! هللا لوسر اي :اولاق

 .(رجأ ةبطر دبك لك يف»

 يقاس لضف ب- 4١ مالسلا ك 59 :م .ءاملا يقس لضف ب 4 «ةاقاسملا ك- ٤۲ :خ]

 ٠١١[. ح ءاهماعطإو ةمرتحلا مئاهبلا

 دب حرشلا +

 برشف «اهيف لزنف ارغب دجوف «شطعلا هب دتشا قيرطب يشمي لجر امنيب)

 . ءايعإلا نم هسّفن عفتري :يأ :( ثهلي بلك اذإف «جرخ مث

 رظنا ءرئاطلا كلذكو شطعلا نم هناسل جرخأ : بلكلا ثهل : نيتلا نبا لاق

 . (حتفلا»

 .يدنلا بارتلا : ىرثلا : ( شطعلا نم ىرثلا لكأي )

 : ( ينَغلب ناك يذلا ّلثم شطعلا نم بلكلا اذه ْعَّلب دقل :لجرلا لاقف)

 .ناويحلاب قفرلا هيفو «بلكلا ةياقس ىلع هزفح يذلا اذهو
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 ناك هّنأل كلذ ىلإ جاتحا امو :(هيفب هّكَّسمأ مث هّفخ ًالمف رعبلا لّرنف)

 (حتف» .ًارسع ناك اهنم دوعصلا ناب رعشُي وهو رثبلا نم دعصيل هيديب جلاعي

 )/٤(.

 :روكشلا» : «ةياهنلا» ىف ءاج :(هل رفغف هل هللا رّكشف «بلكلا ىقسف)

 هركشف ءءازج لا مهل فعاضيف ؛دابعلا لامعأ نم ليلقلا هدنع وكزي يذلا وه

 .«حصفأ لّوألاو «كتركشو كل ترّكش : لاقي «مهل هترفغم هدابعل

 هّللاو «هل رَّمَغو هّباثآو هلمع لبق :هانعم» :(؟4١/41) يوونلا لاق

 . ( ملعأ

 لبق وأ هيلع ىنثأ :يأ «هل ِهَّللا ركشف»» :( )1١/5 (حتفلا» يف ءاج

 نم وأ ةيريسفت (هل رفغف» هلوق ىف ءافلاف ؛ريخألا ىلعو «هلعفب هازاج وأ هلّمع

 . ماعلا ىلع صاخلا فطع

 دنع هب هازاج ام رّهظأ :يأ : (هل هَّللا رّكشف » هلوق ىنعم : ىبطرقلا لاقو

 . ( هتكئالم

 وأ مئاهبلا يقس يف : يأ : ( ؟ارجأ مئاهبلا يف انل نِإو !هّللا لوسر اي :اولاق)

 .اهيلإ ناسحإلا وأ اهماعطإ

 ىلإ ناسحإلا يف هانعم » : يأ يوونلا لاق :(رجأ ةبطر دبك لك يف :لاق)

 .رجأ هوحنو هيقسب يح ناويح لك

 اذه يفف «هدبكو همسج ْفجي تيملا نأل ؛ةبطر دبك اذ يحلا ا و

 .(هلتقب رَّمْوَي ال ام وهو «مرتحلا ناويحلا ىلإ ناسحإلا ىلع ثى لا ثيدحلا

 :( ديك لك ف1: ةلوق ا :كلملادبع وبأ لاق» E RT لاق
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 زوجي ال ريزنخلاك هلتقب رومأملا نال «هيف ررض ال امم مئاهبلا ضعبب صوصخمف

 مرتحما ناويحلاب صوصخم همومع نأ ؛يوونلا لاق اذكو «هررض دادزيل ىوقي نأ

 نم كلذ ريغو هماعطإ هب قحتليو هيقسب باوثلا لصحيف «هلتقب رمؤي مل ام وهو
 . (هيلإ ناسحإلا هوجو

 يقس ببسب ةرفغملا تلصح اذإ هّنأل «ساثلا ىلإ ناسحإلا ىلع ثحلا هيفو

 ْ . ارخأ مظعأ ملتسللا يقف يلككلا

 بونذ ترفغ اذإف ءءاملا يقسب هيلعف هبونذ ترّثك نم :نيعباتلا ضعب لاق

 !كلذب هايحآو ًادحوم انمؤم ىقس نم مكدظ امف ابلك ىقس يذلا

 نوكي نأ يغبنيو «نيكرشملل عوطتلا ةقدص زاوج ىلع مهضعب هب لدتساو

 ةميهبلا نيب رمألا راد اذإ اذكو «قحأ ملسملاف ملسم كانه دجوي ملاذإ ام هّلحم

 . «ملعأ هّللاو «قحأ يمدآلاف ةجاحلا يف ايوتساو .مرتحما يمدآلاو

 امهنيب مسق اذإ اميف قحأ نوكي اًكإ» )50١8/15(: (ةدمعلا» يف لاق

 :ملسملا ىلع فاخي ةميهبلل ارج ذخأ اذإ وأ «كالهلا نم ملسملا ىلع فاخي

 دبك تاذ اهّنأل ؛ًاضيأ ةميهبلا مرحُت ال نأ يغبني امهنم دحاو دجوي مل اذإ اّمأف

 . ( ةبطر

 رظناو ءءاملا يقس لضف هيفو «لامعألا ريقحت مدعو هللا ةمحر ةعس هيفو

 يف ديفُم باب هيفف «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» باتك كلذ نم ديزملل

 .كلذ



 : لاق هلل هللا لزسر نإ يق نب هللا نبع نع - 9

 اّنلا اهيف تّلخدف أعوج تتام ىتح اهْنَسبح ةره يف ةأرما تبذع»
 تنأ الو ءاهيتسبح نيح اهيتيقس الو اهيتمعطأ تنأ ال :- ملعأ هّللاو- لاقي

 لتق ميرحت ب- 4٠ مالسلا ك 9”3  :م .ءاملا يقس لضف ب ؟ «ةاقاسملا ك- ٠١ :خ]

 ١٠١١[. ح «قرهلا

 *٭ حرشلا

 .ةّره ببسب :يأ: ( ةره يف ةأرما تبدع )

 .(اهتنجس » :ملسمل ةياور يفو : (ًاعوج تتام ىتح اهتسبح )

 .(اهتطبر» :ًاضيأ هل ىرخأ ةياور يفو

 ايمن اا مزانا اهييف تلخ

 . ةرابعلا هذه ركذ نود تاياورلا ضعب يف : ( ملعأ هّللاو لاقي

 تلَكأف اهيتلسرأ تنأ الو ءاهيتسبح نيح اهيتيقس الو اهيتمعطأ تنأ ال )

 .اهتارشحو اهماوه : ضرألا شاشُخ : ( ضرألا شاْسَخ نم

 ناويحلا سبح ميرحت ثيدحلا يفو» :( )5١0/5: (ليلدلا» ىف ءاج

 . «هتيافكب مايقلا عم هنم ينقي ام كاسمإ زاوجو «هتعاجإو



 : لاق للت يبنلا نع ءصاعلا نب ورمع نب هّللادبع نع - |۴۳

 ليو «لوقلا عامقأل ليو «مكل هللا رفغي اورفغاو ءاومحرت اومحرا»

 .«نوملعي مهو اولعف ام ىلع نورصي نيذلا نيرصملل

 دي حرشلا د

 نم ةمحرلا نأل» :( )4/١“4 «ضيفلا» يف لاق :(اومَحرَت اومحرا)

 بدنف «رشبلا اهب فصتا ًامالعأ تناك اذلف «هدابع اهب لمش يتلا قحلا تافص

 ريغو «ججحلا ةماقإو حبذلاو رافكلا لاتق يف ىتح ؛ءيش لك يف عراشلا اهيلإ

 ٠ .(كلذ

 : لاق «معن : لاق ؟همحرتأ : هّيبص مض يذلا لجرلل هلت هلوقك اذهو : تلق

 .(۳۷۷/۲۹۰) مقرب مّدقتو .نيمحارلا محرأ وهو هب كنم «كب محرأ هّللاف

 يف مدقتو . (هَّللا كمحر اهتمحر نإ ةاشلاو » : كلذك هلت هلوق مدقتو

 مكمحري ضرألا يف نم اومحراو : هيم هلوق ( ۳۷۳/۲۸۷ ) مقر تحت حرشلا

 . ( ءامسلا يف نم

 مقرب هلي يبنلا ثيدح نم مدقتو «محري ال محري ال نم نأ هنم مهفيو
 .هدعب يذلاو (۳۷۰/۲۸۰)

 هللا زواجي يك ؛ساتلا تاءاسإ نع زواجت : يأ : (مكل هّللا رفغُي اورفغاو )

 تناقش كانون لع

 مقرب مدقت دقو «رفغيالرفغيال نمو نأ ثيدحلا نم مهفيو

 . هلي يبنلا ثيدح نم ("71/85)

 ةمحرلا اهنم يتلا هتافصو هءامسأ بحي ىلاعتو هناحبس هنأل» : يوانملا لاق



 .«اهب قّلخَت نم هقلخ نم بحيو «وفعلاو

 . باذعلا نم ةّقشملاو كالهلاو نزحلا :ليولا :(لوقلا عامقأل ليو )

 المل فورظلا سوؤر يف كرسي يذلا ءانإلا وهو «عّمق عمج :عامقألا
 . ناهدألاو ةبرشألا نم تاعئاملاب

 ؛هب نولمعيو هنوظفحيو هنوعي الو ؛لوقلا نوعمتسي نيذلا عامسأ هبش

 ري امك ءًازاتجم اهيلع رمي هّلاكف ءاهيف غَرفُي امم اعيش يعت ال يتلا عامقألاب
 . (ةياهنلا» .ًازايعجا عامقألا يف بارشلا

 نيذلا :لوقلا عامقأو» )۱۸١/١(: (يرابلا حتف» يف بجر نبا لاق

 ال رخآ بناج نم جرخیو «بناج نم قحلا عامس هيف لخدي «عمقلاک مهناذآ

 .( هيف رقتسي

 يف سيلو ءاهيف رارمتسالاو بونذلا ىلع نورصي :يأ : (نيرصملل ليو )

 ىلع نورمتسيو اهيلع نوميقي :يأ :(اولعف ام ىلع نورصي نيذلا)

 . مهعينص

 ال وهو هّلمع طّبحي نأ نمؤملا فوخ باب ) (ناميإلا باتك ) يف فنصملا لاق
 هللا لوقت ر ريع نم اا نالا ىلع رمألا يودع دونك نع
 :.١0[. نارمع لآ] (4 نومّلعي مهو اولعف ام ىلع اورصي مّلو إل : ىلاعت

 ا يصاعملا ىلع رارصإلا نأ :هدارم » : (يرابلا حتف ١ يف بجر نبا لاق“

 «ةيلكلاب نامبإلا بلسب اهبحاص ًبقاعي نأ اهنم ىشخي ؛ةبوت ريغ نم قافنلا
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 :لاقي امك «كلذ نم هّللاب ذوعن «ةمتاخلا ءوس ىلإو صلاخلا قافنلا ىلإ لوصولابو

 :ةرفكلا دير ىتضاعملا نإ

 ام ناب مهملع لاح يف نورصي :يأ لاح بصن لحم يف :(نوملعي مهو)

 50 نأ نوملعي وأ بذلا خرم مظعأ رارصإلا ناي نرمل عت وأ ءةيضعم هولعف

 د تا سيق سنا ل

 : هلع هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ ىبأ نع 2 "664

 .(ةمايقلا موي هللا همحر «ةحيبذ.ولو محر نم د

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 * حرشلا

 اذه نوكي الو ةرفشلا دحي نأ اذه يضعقيو :( ةحيبذ ولو محر نم )
 :ىرخأ مامأ الو اهمامأ

 وهو «دبعلا نم ةمحرلاب ىلوأ ىلاعت هّللا نأل :(ةمايقلا موي هللا همحَر )

 .نيمحارلا محرأ

 وحلا ىتأ) : هنع هّللا يضر - ةريره يبأ ثيدح ( ۰ )مدقتو

 ا یر ىلا ناس ل نط نمر را

 .(نيمحارلا محرأ وهو «هب كنم «كب محرأ هّللاف : لاق «معن

 كّمحر ءاهّتمحر نإ ةاشلاو» :(۳۷۳/۲۸۷) مقر ثيدحلا مّدقتو امك

 .( ِهّللا



 موي هللا يفت ءروفصع ةحيبذ ولو محر نم» : ( ۲۷) (ةحيحصلا» يفو

 . ( ةمايقلا

 ١65 - نم ضيبلا ذخأ باب الُمّرة  ٠۷۷

  - 00الزعم لزت هَ يلا نأ :[دوعسم نبا وهو] هللادبع نع

 :لاقف , هلي هللا لوسر سأر ىلع فرت تءاجف «ةرمح ضيب لجر ذخأف

 .(؟اهتضيبب هذه عجَف مكيأ»

 هلع يبتلا لاقف ءاهتضيب تذخأ انأ ! هللا لوسر اي : لجر لاقف :

 «اهل ةمحر ؛هددرا» .

 .[راثلاب ودعلا قرح ةيهارك ىف ب١١٠ «داهجلا ك- ٠١ :د]

 ٭ حرشلا و

 ريغص رئاط ا ا رخو ذخأف الزنم لزن هيڪ يبنلا نأ )

 ا

 تلعجف » : تاياورلا ضعب ب يفو : 6 لَ هللا لوسر سار ىلع فرت تءاجف )

O 

 ,رئاطلا عفتري نأ شيرعتلاو «هطسبو حانجلا شرف نم ذوخام شيرفتلاو
 )۳۳٤/۷( (دوبعملا نوع» . ىلاعت هللا همحر  يباطخلا هلاق .هيحانجب للظيو

 ظ 0
 . شّحوأو قلقأو عجوأ :عّجف :(اهتضيبب هذه عجف مكيأ :لاقف)



 ا د CT دقو

 . «لمجلا اذه نمل ؟لمجلا اذه بر نم» : هلع يبنلا لاقف

 الفأ » : هلت هللا لوسر لاقف «هّللا لوسر اي يل : لاقف «راصنألا نم ىتف ءاجف

 هعيجت كأ يلإ اكش هّنِإف !؟اهايإ هللا ككّلم يتلا ةميهبلا هذه يف هللا يقتت
 هجرخو «مهريغو مكاحلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح .(هبئدتو

 .( ٠١ ) (ةحيحصلا » يف انخيش

 و وا ا ر

 E . هلل بع يبثلا لاقف « ءاهتضيب تاذخأ انآ !هّللا لوسر اي : ر

 .ةرَمْحلا ةمحر لجأل هددرا : يأ «هلجأل لوعفم :ةمحر : (اهل ةمحر

 . هيلع هتقفشو هب هقفرو رئاطلل هلع ىبنلا ةمحر هيفو

 ٠١۷۸  صفقلا ىف ريطلا باب _ ۷

 : لاق سنأ نع - 65

 هل ناكو- ريمع وبأ :هل لاقي ةحلط ىبأل أنبا ىأرف هلت بتلا لخد

 : لاقف هب بعلي ریغن

 .(؟ريغنلا نيأ وأ- لعف ام! ريمع ابأ ايد

E 8لجرلل دنلوب نأ لدبتو: يبنعلل ةيكلا ا . 

 YT] ح «بادآلا ك۸ م

 دب حرشلا *

 ریخت هل ناک ود ريمع وبأ : هل لاقي ةحلط يبأل انا ىأرف هلي اي يبتلا لخد)



 تاب E E 4 لهف اهدا يدع انا ايها و فام

 عضو زاوج نّيِبيل انه فتصل هركذو ءريطل | كاسمإ زاوج هنم طبنت هلا

 . صفقلا يف ريطلا

 ۱۷۹  سانلا نيب اریخ يمني باب _ ۸

 نبا ةبقع ًةنبا موثلك ما هّمأ نأ «نمحٌرلادبع نب ديمُح نع ۔ ۲۸۰/۷

 :لوقي هلع هللا لوسر تّعمس اهّنأ هتربخأ- طيَعُم يبأ

 .«اريخ يمني وأ ًاريخ لوقيف ساتلا نيب حلصي يذلا باذكلا سيل»

 يف الإ بذكلا نم سائلا لوقي امم ءيش يف صخري هعمسأ ملو : تلاق

 .اهجوز ةأرملا ثيدحو ,هتأرما لجّرلا ثيدحو «ساتلا نيب حالصإلا : ثالث

 ربلا ل ٥ :م .ساتلا نيب حلصي يذلا بذاكلا سيل ب ۲ ءحلصلا ك- ه+ :خ]

 .[ ١٠١١ ج «بادآلاو ةلصلاو

 ٭ حرشلا

 .بذكلا وذ :( باذكلا سيل)

 .هبذگب :( سالا نيب حلصي يذلا )

 :هيمنأ ثيدحلا تيمن» :(ةياهنلا» ا انك نوفل

 داسفإلا هجو ىلع هتْفّلب اذإف «ريخلا بلطو حالصإلا هجو ىلع هتغّلب اذإ

 نم امهريغو ةبيتق نباو ديبع وبأ لاق اذكه «ديدشتلاب «هتّيمن : تلق ةميمنلاو

 . ( ءاملعلا

 هيلع بترتي امو قاقتشالا يف بيط ليصفت (519/17) «ةدمعلا» يفو
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 . تئش نإ هيلإ عجراف ؛يناعملا نم

 عْد هيف نال » :لاقف سالا نيب حلصي نمع بذكلا يفن ببس هيف َنّيبو

 «حالصإلا ببسب ًابذُك ّدعُي ال بذكلا اذه نأ هانعمو «رورشلا عّمقو «ةدسفلا

 .(هتقيقح نع جرخي مل هنأ عم

 يف الإ بذكلا نم ساتلا لوقي امم ءيش يف صخري هعمسأ ملو :تلاق)

 يف صيخرتلا مدع ىلع عامسلا مدع لديف «كلذ زاوج نّيبي : صخري :( ثالث
 .اهريغ

 بذي يسفنب هّيعمس دقل :امهدحأل ًالثم لوقيف :(ساّدلا نيب حالصإلا )

 . كلذ لعفي مل ةقيقحلا يف وهو «كلذ نم ًاوحن رخآلل لوقيو «كنع

 (ةاقرملا» يف ءاج :(اهّجوز ةأرملا ثيدحو «هتأرما لجّرلا ثيدحو)

 ميسا يسع رو الر ف با ا دع اال رق

 ةأرملا ثيدح هلشمو «كنم يلإ بحأ دحأ ال :لوقي نأك :كلملا نبا لاق

 .(اهجوز

 يف : ثالث يف بذكلا نم هلع يبنلا صخر» :( 545 ) (ةحيحصلا» يف

 .(هتأرمال لجرلا لوقو «ساتلا نيب حالصإلا يفو «برحلا

 هلالعإ عفدو ثيدحلا ةحص يف لوقلا قيقحت نم انْغَرَف نأ دعب » :انخيش لاق

 حرش يف هللا همحر يوونلا هركذ ام ميركلا ءىراقلا ىلإ لقنأ ؛جاردإلاب

 :ثيدحلا

 يف اوفلتخاو ءروصلا هذه يف بذكلا زاوج يف فالخ ال : يضاقلا لاق

 ؟وه ام اهيف حابملا بذكلاب دارملا



 عضاوملا هذه يف نكي مل ام لوق اوزاجأو .هقالطإ ىلع وه :ةفئاط تلاقف

 : هِي ميهاربإ لوقب اوجتحاو .ةرضم هيف ام مومذملا بذكلا :اولاقو «ةحلصملل

 «[۸4 :تافاصلا] 4 ميقس يّنِإ و «[ ٦١ :ءايبنألا] 4 مهريبك هّلعف لب ل
 ْمُكَّنِإ ريعلا اًهتّيأ : هلت فسوي يدانم لوقو ««يتخأ اهنإ» :هلوقو
 7١[. :فسوي ] 4 نوُقِراَسَل

 هيلع بجو ؛فَّْحُم هدنع وه لجر لثق ملاظ دّصَف ول هنأ فالخ الو :اولاق
 ٠ .وه نيأ ملعي ال هنأ يف بذكلا

 ءاج امو :اولاق .ًالصأ ءيش يف بذكلا زوجي ال :يربطلا مهنم نورخآ لاقو
 لثم ؛بذكلا حيرص ال ضيراعملا لامعتساو ةيروتلا هب دارملا اذه يف ةحابإلا نم

 .كلذ هللا رّدق نإ يونيو ءاذك اهوسكيو اهيلإ نسحي نأ هتجوز دعي نأ

 هبلق بّيطي ام اهنم بّطاخملا مهي ةلمتحم تاملكب يتأي نأ هلصاحو

 ىلإ ءالؤه نمو ءًاليمج ًامالك ءالؤه ىلإ ءالؤه نع لّقن حالصإلا يف ىعس اذإو
 . مظعألا مكمامإ تام :هودعل لوقي نأب برحلا يف اذكو «ىروو كلذك ءالؤه

 اذه :هرحشو ماعط يآ ددم انيتأي اغ وأ :ةيضالا نامزالا يف مهمامإ يونيو

 .زئاج اذه لكف «ةحابملا ضيراعملا نم

 .«ملعأ هَّللاو «ضيراعملا ىلع اذه نم ءاج امو فسويو ميهاربإ ةّصق اولوأتو

 حجرألا وه ىلوألا ةفئاطلا لوق نأ ريصبلا ىلع ىفخي الو :انخيش لاق

 اهلّمح نم ىرخألا ةفئاطلا هتلوأت امب اهّليوأتو «ثيداحألا هذه رهاوظب قيلألاو

 aS A ما سس الا نا كراع نع

 (حتفلا» يف ظفاحلا لاق كلذلو «هزاوج لش لاعلان حاسم نأ نم حضوأ

 نكل ؛ةثالثلا رومألا يف بذكلا ةقيقح ةحابإ رهاظلا :يوونلا لاق :( ١3١4/7

0۹ 



 . ىلوأ ضيرعتلا

 ًاقفر ؛صنلاب زئاجلا ىنغتسملا نم برحلا يف بذكلا : يبرعلا نبا لاقو

 لقعلاب بذكلا ميرحت ناك ولو «لاجم هيف لقعلل سيلو «هيلإ مهتجاحل نيملسملاب
 نيك الفم يداك

 نب جاجحلا ةصق يف سنأ ثيدح نم نابح نباو «دمحأ هجرخأ ام هيوقيو

 هنع لوقي نأ يبثلا هناذفتسا يف مكاحلا هحّحصر يئاسنلا هجرخأ يذلا ؛ طالع

 هرابخإو « هك ع يبنلا نذإو «ةّكم لهأ نم هلام صالختسا يف هتحلصمل ؛ ءاشام

 . «هيف روهشم وه امم كلذ ريغو «نيملسملا اومزه ربيخ ىلهأ نأ ؛ةكم لهأل

 ۱۸۰  بذكلا حّلصي ال باب 2 ۹

  - YATAلاق هلي يبنلا نع [ دوعسم نباوه] هللا دبع نع :

 ىلإ يدهي بلا نإو ربلا ىلإ يدهي قدصلا نف ؛قدصلاب مكيلع»

 .ًاقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصي لجرلا ّنإو «ةنجلا

 و يدهي بذكلا نإف ؛بذكلاو مكايإو

 .«أباذك هللا دنع بتكي ىّتح بذكيل لجرلا َّنإو ءراّنلا

 اونوكو هللا اوَقّنا اونمآ نيِذّلا اهيأ اي إ» : ىلاعت هللا لوق ب 55 ءبدألا ۷۸-3 :خ 1

 24 *٠١« ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك ؛ه :م .بذكلا نع ىهنيامو 4 نيقداصلا عم

 .[ ١١ه

 دب حرشلا دب

 . هيلع اوموادو قدصلا اومزلا : يأ :( قدّصلاب مكيلع )

01. 



 : يهو ةيادهلا نم يدهيو «هبحاص يدهي : (ٌربلا ىلإ يدهي قدصلا َنإف
 . بولطملا ىلإ ةلصوملا ةلالدلا

Clةعاللا "ا وارلا يدش » 

 ءاهّلك تاريخلل عماج مسا وهو ءريخلا لعف يف عسرتلا هلصأ» : ظفاحلا لاق
 .(۳۸۰/ ٤ ) «لیلد» .«مئادلا صلاخلا لمعلا ىلع قلطيو

 لك نم صلاخلا حلاصلا لمعلا ىلإ يدهي قدّصلا نأ : هانعم » :ءاملعلا لاق
 .(يوون » .(مومذم

 الا ضعي ورک د انك ماتا نیب یدو قا ےک قعدنا هدف واو

 ىلاعت هللا باتك ىف هقادصم » : لاطب نبا لاق :(ةنجلا لإ يدوي را دات

 .«ليلد» ١[«. :راطفتالا] 4 ميعت يفّل راربألا نإ

 ةيئبأ نم :قيدصلا :(ًاقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصي لجرلا نو )
 هلوق يف قدصي ًاقّلُخو هل ةّيجس ريصي ىتح قدما تسر كت نم الا
 .(ليلدلا» ىف امك ىلوقاعلا هلاق . هلعفو

 هيف غلابي : يأ ؛( قدصلا ىرحتيل دبعلا نإو» :(7؟5010/) ملسم ةياور يفو

 .هيف دهتجيو

 يف ةغلابملا مسا قحتسي ىتح ؛قدصلا هنم رركتي هنا دارملا » : لاطب نبا لاق

 )508/1١١(. (حتف» .( قدصلا

 ْ .هيف عوقولا اورذحاو هوبنتجا :( بذكلاو مك ايو )

 لاق» : فرصتب (حتفلا» يف ءاج : (ںوجفلا ىلإ يدهي بذكلا ناف

۵١١ 



 ىلإ ليملا ىلع قلطيو «ةنايدلا رتس قش روجفلاف «قشلا رجفلا لصأ : بغارلا
 .ٌرشلل عماج مسا وهو يصاعملا يف ثاعبنالا ىلعو ةماقتسالا نع ليملاو داسفلا

 فصولاب ةغلابملا مسا قحتسا ىتح بذكلا لجرلا ررك اذإ : لاطب نبا لاق

 . (نيقفانملا تافص نم لب ؛نينمؤملا ةَلمك تافص نم نكي مل ؛بذكلاب

 رذني امم اذهو «هّللاب ًاذايع ا لصور يا رانا نإ ھو

 .ءاملعلا ضعب ركذ امك ةمتاخلا ءوسب

 كد بنكي :( اذنك هللا ع یک نت اک ارا 3

 .هب فصولا قحتسيو مكحيو

 دداا يرق ىلع ك ءاشلعلا لاق" 14155: وول" لاف

 اذإ هيف هيف لهاسعلاو بذكلا س ريذحقلا ىلعو هب ءانععالاو هدّصق وهو

 نإ اباذك وأ 'همداتعا.نإ اقيالص هلابك هللا هّبثكو هب فركف هنم ك هيف لهاست

 . (هداتعا

 : لاق [دوعسم نباوه] هّللادبع نع - 5878

 ال مث ًاكيش هدلو مكدحأ دعي نأ الو «لزه الو دج يف بذكلا حلصُي ال»

 .«هل زجني

 * حرشلا

 ' - مالسلاو ةالصلا هيلع ناك كلذل : (لزه الو دج يف بذكلا حلصي ال)

 :ةيغادم وأ دع ىف ءاقح الإ لوقيال

o1۲ 



 ءانبعادت َكّنِإ !هّللا لوسر اي :اولاق» :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نعف

 /٠٠١(. ۲۰۰ ) مّدقتو . «اقح الإ لوقأ ال ىّنِإ : لاق

 ليو» :لامقف و ی ل یا ت ی اودا

 دمحأ هجرخأ «(هل ليو هل ليو «موقلا هب كحضيل ؛بذكيف ثّدحي يذلل

 ننس حيحصو يذمرتلاو «( ٤۱۷١ ) «دواد يبأ ننس حيحص دواد وبأو

 ( مارملا ةياغ» ىف انخيش هجرخ نسح ثيدح وهو )١885١(« «يذمرتلا

Y1) (. 

 ت 5 2

 صخري مل «مارح وه ذإ : (هلزجني ال مث اكيش هدلو مک دحأ دعَي نأ الو )

 . هَ يبنلا هيف

 :لاق  هنع هللا يضر رماع نب هّللادبع ثيدح يف هميرحت حبرصت درو لب

 لاقف «كيطعأأ لاعت اه :تلاقف ءانتيب يف دعاق ِهّللا لوسرو ءاموي يّمُأ ينتعد

 ا لاقتف رع عا اف ؟هيطع نا تدرأ اوو الل هللا لوس انهن

 هجرخ نسح ثيدح وهو ( 4١1719 (دواد يبأ ننس حيحص » دواد وبأو نلمح

 : )۷٤۸( ( ةحيحصلا » ىف انخيش

 ينك سانا يمس ال امو (ىتبلالا اه نزاع او

 .) ةوادع

 مؤ



 ٠ _ ىذأ ىلع ربصي يذلا باب الناس  81١/١

PARÎ >لاق هت يبنلا نع «رمع نبا نع  : 

 طلاخي ال يذلا نم ريخ ,مهاذأ ىلع ربصيو ساّنلا طلاخي يذلا نمؤملا»
 .(مهاذأ ىلع ربصي الو سانلا

 3757 «نتفلا ك7 :هج .ىسوم وبأ انثدح باد هم ,ةمايقلا ةفص باوبأ ك- ٠ :تز

 .[ 1١075 «ىالبلا ىلع ربصلا ب

 ب حرشلا د

 لصي ام ىلع : يأ : (مهاذأ ىلع ربصي الو سانلا طلاخي ال يذلا نم ٌريخ )

 .ةّلرعلا نم لضفأ َةطلخلا نإ لاق نمل ليلد ثيدحلاو «ىذألا نم مهنم هيلإ

 )5١١١/190(. «ةفحت»

 اردع مت نشو :- ريسي تف و فذحب۔ ۲٠١/٦( ) (ضيفلا) ىف ءاجو

 . مهاذأ لمحتو سالا ةطلاخم ىلع ربصلا ءربصلا عاونأ مظعأ نم

 نم هللا رفغتساف كنم ردص بنذلألإ كيلع مهطّلسي مل هللا نأ ملعاو

 .نامزلا ةهّقفتم ةطلاخم رذحاو «ىلاعت هنم ةبوقع كلذ نأ ملعاو «كبنذ

 نم ىهف ةيعرش تناك اذإ سانلا ةطلاخم :(دهزلا» ىف ىبهذلا لاقو

 هللا نع مهب لغتشا ثيحب مهّطَلاخ نمف «دّبعتلا ةلزعلا يف ام ةياغو :(ةداعلا

 .مهنم ٌرفّيلف لاّطب اذف ةيعرشلا ننسلا نعو

 ١ه



 ال امهنم الك ّنأ عم ءلضفأ امهيأ ؛ةطلاخلاو ةلزعلا يف ليوط فالخ ساتللو

 .اهيلإ وعدت دئاوفو ءاهنع رفنت لئاوغ نع كفني

 فدا فب جرا نا فاتر لوطي اع سهل لك لدغساو
 .(لضفأ رخآل ةطلاخلاو لضفأ صخشل ةلزعلا نوكت دقف «سانلا

Eال لريسكلا نا  Eقوق ايش ةميستالا  
 هيلع ىلاعت هللا بجوأ ام كلذ ريغو ؛ةزانجلا دوهشو ةدايعلا نم نيملسملا

 . ملعأ هّللاو

 نم كلذ يف امل «ةبحصلا لوضف كرت وه اإ بولطملاو :«حتفلا » يف لاق
 ىلإ جايتحالا ةلزنمب عامتجالا لعجيو «تاّمهملا ىلع تقولا عييضتو لابلا لغش

 .بلقلاو ندبلل حورأ وهف «هنم دب ال ام ىلع هنمرصتقيف ؛ءاشعلاو ءادغلا
 .( ءالك 2478/١١ (لضفلا) يف يناليجلا هركذ

 هسفن ىأر اذإ «ساتلا طلاخملا نمؤملا يف یھت ةن لا نأ :رمألا ةصالخو

 - تقولا لاط نإو- ساتلا يف ريغي E E EEE هلا رراوتلاب
 نأ لاحلا هذهو دب الف ءالف هللا نع هلغشتو هفعضت ةطلاخلا هذه تناك اذإ امأ
 ٍصخش نيب فلتخي اذهو «هسفن يكزي ام ردقب طالتخالاو ةلزعلا نيب عّمجي

 . ملعأ هّللاو ءرخآو

 ٠۸۲  ىذألا ىلع ربصلا باب - ۹

 اق هِي يبنلا نع ءىسوم يبا نع - 9١

 ؛ لجو رع هللا نم ؛هعمسي ىذأ ىلع ربصأ-ءيش سيل وأ دحأ سيل

00 



 .«مهقزريو مهيفاعيل هّنِإو ءادلو هل نوعّديِل مهن
 4 نيتملا ةوقلا وذ قاّررلا وه هللا نإ ىلاعت هللا لوق ب ” «ديحوتلا ك- 7 :خ]

 .[ 5٠ «49 ح «مهماكحأو نيقفانملا تافص ك- ٠١ :م

 ٭ حرشلا

 : (لجو رع هللا نم ؛هعمسي ىذأ ىلع َرّبْصَأ- ءيش سيل وأ  دحأ سيل )

 .[19 :ماعنألا] © مكتيبو

 ديما نان ايوا

 بسني يذلا رفاكلا ىلع ىتح ملحلا عساو ىلاعت هللا نأ هانعم :ءاملعلا لاق

 .دتلاو دلولا هيلإ

 ىنعمب وهو «ماقتنالاب ةاصعلا هتلجاعم مدع هناحبس هربصو : يضاقلا لاق

 ىلع ةردقلا عم حوفصلا وه ميلحلاو «ىلاعتو هناحبس هئامسأ يف ميلحلا

 . فرصتو فذحب )١475/1177( «يوون» .( ماقتنالا

 مث. هل هنوبسنتو ةيلإ كوشي < يا: ( مهيقاعيل هنإو ءادلو هل ةؤيعدبل ھنر

 .( 85/595 ) «ةدمع» .تايلبلاو للعلا نم تاهوركملا مهنع عفدي

 .ًامارح وأ ًالالح ؛هريغ وأ ءاذغ ًدبعلا هب عفتني ام :قزّرلا : (مهقزريو )

 .فذحب (ةدمع)

 لاين لام كلل هع مب ا نا كرتو «دومحم ىذألا لمحت ىلع ربصلا نأ ىلإ ءامِإ هيف» :( ضيفلا ) ىف لاق
 ماك



 ريع دف يرانا ا دوو عيبا ىدألا لكم نع تحسبا

 . « نيرباصلا

 : لاق [دوعسم نبا وه] هّللا دبع نع 2 ۲

 :راصنألا نم لجر لاقف- مسقي ناك ام ضعبك  ةمسق هلت يبنلا مّسَق

 ر ا ا اوا ةت مزال
 قشف «هترراسف  هباحصأ يف وهو هتيتأف هلت يبتلل َنَلوقأل :انأ تلق

 مث «هتربخأ نكأ مل ينأ تددو ىّتح بضغو «ههجو رّيغتو هلت هيلع كلذ
 :لاق

 .«ربصف كلذ نم رثكأب ىسوم يذوأ دق»

 ٠٤١ ح قاكزلاك- ١١ :م .رصن نب قاحسإ ينث دح ب 74 «ءايبنألا ك- 5٠0 :خ]

1< 

 *ب حرشلا *

 فنصملل ةياور يف :( مسقي ناك ام ضعبك  ةمسق هلع يبتلا مسُف)

 ىف انسان هللا ليسو رلا A ري لتمجو لاق

 كلذ لثم ةنييع ىطعأو «لبإلا نم ةئام سباح نب عرقألا ىطعأف «ةمسقلا

 .(«ةمسقلا يف ذئموي مهرثآو برعلا فارشأ نم اسان ىلع

 كلذ تلعف اإ: 55١٠)ملسمو (مهفلأتأ» :فئصملل ةياور ىفو

 .( مهفلأاتال

 !لجو رع هللا هجو اهب كيرا ام ةمسقل اهّنِإ !هّللاو :راصنألا نم لجر لاقف)

 هاا/



 :هقرراسس"# (هثرراسفاهباخضأ ف وهو ةتيتاف هلق ىبنلل نلوفأل :انأ تلق

 ريغ نود هجم ضف تر ةه تلک

 نم رابخألا ةلقن نم مومذملا) :( ٤۷١/١٠٠١ ٤۷١ ) (حتفلا» يف لاق

 ىذألا بنتجيو قدصلا ىَّرحتيو ةحيصنلا دصقي نم اًمأو ؛داسفإلا دصقي

 مدع ىشخي نمل كلذ يف ةمالسلا قيرطف «نيبابلا نيب قرفي نم لقو ءالف

 .«كلذ نع كاسمإلا حابي ال امم كلذ نم حابي ام ىلع فوقولا

 :( 75155 فتصملل ةياور يف :(ههجو رّيغتو هلت هيلع كلذ قشف)

 .(ههجو ىف بضغلا تيأرف»

 .(ههجو رمحاف) )١1١7(: ملسمو ( 5791١ فّئصملل ةياور يفو

 .(ههجو رعمتف ٠٠٥۹ (: ١ ) فتصملل ةياور يفو

 لدعي نمف :لاق مث «فرصلاك ناك ىتح ههجو ريغتف » : ملسمل ةياور يفو '

 .دولجلا هب غبصي رمحأ غبص : فرصلاو .(هلوسرو هللا لدعي مل نإ

 )١١55(: ملسمل ةياور يف : ( هتربخأ نكأ مل ينأ تددو ىتح بضغو )

 . هل هركذأ مل ینا تينمت یتح»

 . «ًاثيدح اهدعب هيلإ عفرأ ال مرج الو :هل ةياور يفو

 ظفاتملا لاق رب صف كلذ نم رهكاب ىسوس يذوأ دق :لاق مث

 وأ الوق ىذألا ىلع ةازاجما نع سفنلا سبح :ىذألا ىلع ربصلا )01١1/6(:

 .«ملحلا ىلع قلطي دقو 56

 دق ىسوم هللا محر» )٠١57(: ملسمو ( 4575) فّدصملل ةياور يف

 . (ربصف اذه نم رثكأب يذوأ
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 رابخإ زاوج ثيدحلا اذه يفو» )515/١١(: (حتفلا) يف ظفاحلا لاق

 .لئاقلا اورذحيل مهب قيلي ال امم مهيف لاقي امج لضفلا لهأو مامإلا

 نبا عينص يف ةدوجوم امهتروص أل ؛ةميمدلاو ةبيغلا نم حابي ام نايب هيفو

 حصن ناك دوعسم نبا دصق نأ كلذو هلع يبنلا هركني ملو اذه دوعسم

 اذهو «هنم رذحيل قافنلا نطبيو مالسإلا رهظُي نم هيف نعطي نمب همالعإو يبنلا

 ْ ا

 . ةمرح هل نكي ملف اميظع امثإ لاق امب روكذملا

 كلذ عمو «مهيف سيل امم مهيف لاقي ام مهبضغي دق لضفلا لهأ نأ هيفو
 .(ملحلاو ربصلاب كلذ نوقلتيف

 نساحم ركذو («ىذألا ىلع ربصلا لضفو مالسلا هيلع ىسوم لضف هيفو

 .مهتامم دعب وأ مهتبيغ يف لضفلا لهأ

 .كلذ ىلع هّنحو «ىذألا ىلع هربصو « هلت هعضاوت هيفو

 ۱۸۴۳ - نیبلا تاذ حالصإ باب 65

 : لاق هلي يبنلا نع ءءادردلا يبأ نع لما اا

 ,ىلب :اولاق ؟ةقدّصلاو مايّصلاو ةالّصلا نم لضفأ ةجردب مككبنأ الأ»

 .(ةقلاحلا يه نيبلا تاذ داسفو .نيبلا تاذ حالص» : لاق

 ب٦١ «ةمايققلا كل ”ه : ت .نيبلا تاذ حالصإ يف ب ۰ «بدألا ك- ٤ :د]
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 یکجا ے9 یج
 یے’ ورو چو هك

 +« حرشلا د

 «دواد يبأ ننس حيحص) دواد يبأ ةياور يهو .مكربخأ الأ :( مكعب الآ )

 )۲٠۳۷(. (يذمرتلا ننس حيحص 9و يذمرتلاو ( ) ١١١١

 .لاؤسلاو قيوشتلا قيرط نع يميلعت بولسأ اذهو

 هلوق ةر اف يأ: (؟ةقدصلاو مايصلاو ةالّصلا نم م لضفأ ةجردب)

 EM UE مسا اب ابو اعلا

 .ةيلضفألا قالطإب لاق نم كانهو

 «ماهفتسالا دعب عقت ام رثكأو «قيدصتو باوج فرح : ىلب : ( ىلب :اولاق )
 .«ةيوحنلا تاودألا مجعم) .يفنلا دعب اهب باجيو

 .رجهلاو لصولا وهو دادضألا نم :نيبلا :(نيبلا تاذ حالص :لاق)

 هدشنأ ام ءارفلا نع هدنسب ( 11/5١ (ثيدحلا بيرغ» يف يباطخلا ىورو

 :(نيبلا ) ةملك يف

 فلآ نيبلل نح ام ىوهلا الولو ىوهلا عطقنا ام ْنْيَبلا الول هللا وف

 . مكّلصو :هانعمو «[ ٩٤ :ماعنألا]  مكنيب عطقت دقل ل ءىرق دقو :لاق

 ةنيدملا لهأ أرق» # مكنيب عّطقت دقل ] : ىلاعت هلوق ريسفت يف يوغبلا لاق

 نم مكنيب ام عطقت دقل ىنعم ىلع نونلا بصنب مصاع نع صفحو يئاسكلاو
 لثم كلذو مكلصو عّطقت دقل : يأ «نونلا عفرب مكنيب رمألا عّطقت وأ «لصولا

 نيبلاو ؛تالصولا : يأ .[157 :ةرقبلا] © بابسألا مهب تعّطقتو ] :هلوق

 4 اربع كوكيو الضو لوكيل ديعألا نر

O0. 



 يتلا ةلصخلا نيبلا تاذب ديري) :. فذحب- )//7/70١( «ةاقرملا» يف لاق

 .امهوحنو ةدومو ةبارق نم موقلا نيب نوكت

 لصحي ثيحب ؛نينثا نيب ةرجاهملاو ةمصاحلا : نيبلا تاذب دارملا :ليقو

 . ةقرق :يأ ؛نْيِب امهنيب

 نم مكنيب ام : ينعي «مكنيب لاوحأ :يأ نيبلا تاذ حالصإ :يبيطلا لاقو

 «رودصلا تاذب ميلع هّللاو إل :ىلاعت هلرقك ؛قافتاو ةبحمو ةفلأ لاوحألا

 .اهتارمضم يهو

 اذ ينقسا :مهلوقك نيبلا تاذ :اهل ليق نيبلل ةسبالم لاوحألا تناك امو

 : ىلاعت هلوق يف «فاشكلا » يف اذك «بارشلا نم ءانإلا يف ام نوديري «كءانإ

 ١[(. :لافنألا] ¶ مكنيب تاذ اوحلصأو إ»

 يتلا ةلصخلا : ةقلاحلا» : « ةياهنلا» يف لاق : ( ةقلاحلا يه نيبلا تاذ داسفو )

 ءرعشلا ىسوملا لصأتسي امك نيدلا لصاتستو كلهت :يأ «قلحت نأ اهنأش نم

 . ( مّلاَظَتلاو محرلا ةعيطق يه :ليقو

 «تاريخلاو تابوشملل ةليزملاو ةيحاملا : يأ : ةقلاحلا» :. فذحب- يراقلا لاق

 . تادابعلاو تاعاطلا ليصحت نع لعفلا اذه مۇش هعنمي ىنعم او

 .رعشلا قلَح نم ذوخام لف :يأ ءًاضعب مهضعب قلح نم ةكلهملا :ليقو

 داسفإلا نع بانتجاو نيبلا تاذ حالصإ يف ٌبيغرتو ثح هيف : يبيطلا لاقو

 «نيملسملا نيب قرفتلا مدعو «هَللا لبحب ماصتعالل ببس حالصإلا نال ؛اهيف

 . «نيدلا يف ٌةملث نيبلا تاذ داسفو
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 يه هو و مک ايإو وح( )م دعنو ال ,ةقلاحلا وةلا کارو < تلي و اما قو هدفت
 .«نيدلا قلحت نكلو ءرعشلا قلحت :مكل لوقأ

 : سابع نبا نع 2 4

 :لاق .[ ١ :لافنألا] 4 مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقّناظ

 تاذ اوحلصُي نأو هللا اوقَني نأ نينمؤملا ىلع هللا نم جيرحت اذه ١

 .«مهنیب
 دب حرشلا د ا

 . (نيبلا تاذ ) ىنعم مّدقت :(# مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقّناظ)

 الو «مكنيب اميف اوحلصأو «مكر ومأ يف هللا اوقتا» : يأ :ريثك نبا لاق

 امب ريخ ملعلاو ىدهلا نم هللا مكاتآ امف ؛اورجاشت الو اومصاخت الو اوملاظت

 0 نوم

 تاذ اوحلصي ناو «هّللا اوتي نأ نينمؤملا ىلع هللا نم جيرحت اذه :لاق)

 . قيضتلا : جيرحتلا :( مهنيب

 . فرصتب «لضف» .نيبلا تاذ حالصإو ىوقتلا ىوس نينمؤملل غاسم ال : ىنعملاو

 امك - باسنألا يف نعطلا باب ١5

  oلاق هيي يبنلا نع ( ةريره يبأ نع 2 موو“ :

 .«باسنألا ىف نعَّطلاو «ةحاينلا : ىتّمأ امهك ر تت ال ناتبعش»

 .[ 3١ ١ ح ءناميإلا ك١ :م]
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 يج عه ل ا
 ww ىسييور» د ےک

 *# حرشلا دع

 .ةيلهاجلا لامعأ نم امهنوك عم : ( يتمأ امهكرتت ال ناتبعش )

 .هنم ةعطقلاو ءيش لك نم ةفئاطلا : ةبعشلاو

 كرت مدع وهو «ىلاعت هللا هّملعأ يبيغ رمأب ربخي وهف يوبن زاجعإ هيفو
 ١ . باسنألا يف نعطلاو ةحاينلا ةمألا

 يف نعطلا :رفُك مهب امه سائلا يف ناتنثا » : ( 1۷ ) ملسمل ةياور يفو

 .«تيملا ىلع ا «بسنلا

 وه :حاوتلاو «هلاعفأو تيملا فاصوأ نسحأ ركذب توصلا عفر : ( ةحاينلا )

 . حايصو ليوعو عزجب ءاكبلا

 ءاعرش تياعلا بسلا: ياد (تاشنالا ىف نعطلاو

 . «ةصاخ ءابآلا يف وه :ليقو «تابارقلا تلين : بسلا » : «ناسللا » يف لاق

 :سملتملا لاق» (بسح) ةدام يف هيف لاټو

 اذا ميلا ناك ُبَسَح هل نكي ملو مرک بسن اذ ناك نمو

 ثيح ىلإ تاهَّمأالاو ءابآلا ددع بسنلا لعجف «بستلاو بّسحلا نيب قرفف
 نا

 رخآ رظناو] ءافولاو قلخلا نسحو دوجلاو ةعاجشلا لغم لاعفلا : بّسحلاو
 .([حرشلا

 مهضارعأ يف ةعيقولا : يأ : باسنألا يف نعطلاو » :«ضيفلا» يف لاق,

 .(مهبسن يف حدقلاو
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 نهعدي نل ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ يف عبرأ» :هريغو يذمرتلل ةياور يفو

 ةئام را برجأ ؛یودعلاو «باسح ألا یف لا ةحايتلا الا

 رظناو ؛«اذكو اذك ِءْوَِب انرطم ؛ءاونألاو ؟لوألا ريعبلا برجا نم ںیعب

 ۷٣١(. ) «ةحيحصلا »

 يتلا لاصخلا نم لجرلا هدعي امو بسحلا عمج :باسحألا يف نعطلاو

 ناسنإلا هدعي ام بسحلا :ليقو «كلذ ريغو ةحاصفلاو ةعاجشلاك ؛هيف نوكت

 هئابآل نك كي مل نإو لجرلا يف نانوكي مركلاو بسحلا : تيكسلا نبا لاق

 0 ا

 ۱۸۸  لجرلا ةرجه باب 54

 ةشئاع يخأ نبا وهو ليفطلا نب ثراحلا نب فوع نع - 5

 عيب يف لاق ريبزلا نب هللادبع نأ تثّدح  اهنع هللا ىضر  ةشئاع نادا

 «اهيلع ًنَرجحأل وأ ةشئاع نيهتنتل هّللاو» :ةشئاع هتطعأ ءاطع وأ

 : ةشئاع تلاق معن :اولاق ؟اذه لاق وهأ : تلاقف

 .«ادبأ ريبزلا نبا مآكأ ال نأ رذن يلع هلل وه»

 :تلاقف ءهايإ اهترجه تلاط نيح نيرجاهملاب ريبزلا نبا عفشتساف

 .يرذت ىلإ ثحتأ الو .ًادبأ ًادحأ هيف عّفشأ ال ! هَّللاو

 نبا نمحرلادبعو «ةمرخم نب روسملا مّلك .ريبزلا نبا ىلع كلذ لاط اًملف

 امل هللاب امكدشنأ :امهل لاقف «ةرهز ينب نم امهو ؛ثوغي دبع نب دوسألا
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 . يتعيطق رذنت نأ اهل لحي ال اهّنإف ةشئاع ىلع ينامتلخدأ

Oنا يت انيس اصل دفعوا سعر هع  
 تلاقف ؟لخدنأ ؛هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا :الاقف ةشئاع ىلع
 الو ءمكلك اولخدا :معن :تلاق ؟نينموملا َمأ اي انك :الاق ءاولخدا :ةشئاع

 .ريبزلا نبا امهعم نأ ملعت

 اهدشاني قفطو ةشئاع قيتعاف «باجحلا ريبزلا نبا لخد اولخد اًملف

 ,هنم تلبقو هتمّلك ام أل اهنادشاني نمحرلا دبعو روسملا قفطو «يكبي
 : هلل يتلا نإ :نالوقيو

 هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال هّنإف ؛ ةرجهلا نم تملع دق امع ىهن»
 .(لايل ثالث قوف

 امهرّكَذُت تقفط ؛ جيرحتلاو ةركذتلا نم ةشئاع ىلع اورثكأ اًملف :لاق
 تمّلك ىتح اهب الازي ملف «ديدش رذتلاو «ترذن دق يِنِإ :لوقتو يكبتو
 كلذ دعب اهرذن ركذت تناكو «ةبقر نيعبرأ اهرذن يف تقتعأو ءريبزلا نبا
 .اهرامخ اهعومد لبت ىتح يكبتف

 َرُجِهَي نأ لجرل لحي ال : هل هللا لوسر لوقو ةرجهلا ب 51 «بدألا ۷۸-4 :خ]
 .[( ثالث قوف هاخأ

 *#غ حرشلا

 ءايقالت اذإ رخآلا ةملاكم صخشلا كرت :يأ :( لجرلا ةرجه باب) :هلوق
 .( 44۲/٠٠١ ) (حتف» .ًالوق وأ ناك ًالعف كرتلا لصألا يف يهو

 ر يك يص ( داعب قتل فب ميبزلا واللا هينا عن دعت ايدي هللا ويضر ةيكتاعتلا

 هه



 اهتعاب اهل راد ىف» : ىعازوألا ةياور ىف » : ظفاحلا لاق : ( ةشئاع هتطعأ  ءاطع

 . «رادلا كلت عيب ريبزلا نب هّللا دبع طخسف

 رل فعلا را نيسللا دع ناك » :(؟ه.5ه١ فتصملل ةياور ىفو

 افيش كسمت ال تناكو ءاهب سانلا ربأ ناكو ءركب يبأو هت يبنلا دعب ةشئاع

 .(تقدصت هللا قزر نم اهءاج امم

 هنمو «فرصتلا نم عملا :رجحلا :(اهيلع نَرجحأل وأ ةشئاع نيهتنتل هّللاو )

 .امهلام ىف فّرصتلا نم امهعئم اذإ ؛هيفسلاو ريغصلا ىلع ىضاقلا رجح

 . «ةياهنلا»

 . (اهيدي ىلع ذخؤي نأ ىغبني» :فئصملل ةياور ىفو

 نم انهتعيمال وأ «فارسألا نم ة يف يها ع ةنشفاع نيل : انه ىدعلاو

 .كلذ

 «ةيعامتجالا رومألا يف تبثتلا هيف : ( معن :اولاق ؟اذه لاق وهأ : تلاقف)

 . اهلك رومألا ىف تّبثتلا ِهّللا انقزر

 هلل نأشلا : يأ : (ادبأ ريبزلا نبا مّلكأ ال نأ ردن يلع هّلل وه :ةشئاع تلاق )

 ,.اذيا ريبرلا نيا ملكا ال نا رات ىلغ

 .(١45/5١؟)(ةدمع) تملك نإ رذن ىلع ةريدقت :نيتلا نبا لاقو

 فلا تاور نک فاست ر اھا ده رو لقفز كلك

 .هيف ةعافشلا لبقأ ال :عّفشأ ال : (أدبأ ًادحأ هيف عّمشأ ال !هّللاو :تلاقف )
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 :ببنذلا وهو ثبحلا بستكا ال : يا: (ئردت ىلإ كنحتأ الو

 نب نمحرلادبعو «ةمرخم نب روسملا ملك ريبزلا نبا ىلع كلذ لاط املف)

 ا ل «ثوغي دبع نبدوسألا

(o.29)ةصاخ كوع هع هللا لوسر لاوخأبو «شيرق نم لاجرب اهيلإ مفشتساف :  

 . ( تعنتماف

 هَّللا لوسر نم مهتبارقل «مهيلع ءيش قرأ تناكو «ةشئاع ىلإ ةرهز ينب نم

 . هع

E I BCE CE Eهللا كلن  

 اف «كيلغ فاو كلام ىا للاب هللا كت ار لنا للا ك دنشناو

 . (ةياهنلا) رظناو . هّبنتف أطخف هّللاب كتالشنأ

 ىلا هلوقك اإ نعي هدام امل ها ىلع قناع فا اجو

 .[ 4 :قراطلا] 4 ظفاح اهيلع اًت سفت لك نإ

 رظناو «(١١/444)(حتف» .اهيلع لاخدإلا الإ بلطأ ال : ىنعملاو

 لا

 .(ينامتلخدأ ًالإ» :(حيحصلا ) خسن ضعب يفو

 تناك يتلا يهو اهتخا نبا ناك هال : ( يتعبطق رن نأ اهل لحي ال اهّنإف )

 . (حتف) . انا هتيفرت نارك

 E روسملا هب لّبقأف ) 1

 ءاك وهو ةلعشلا نم لاا هو“ :لامتشالا نم نيلمَّبْسم : :( ةشئاع ىلع
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 اا زب ةف ملو هو طقم

 ا ا عدنا تاكو ارو كبف اار

EE EESنأ ملعت الو «مكلك اولخدا :معن :تلاق  

 فرصتلا نسح هيفو «لوخدلاب ناذعتسالا لبق مالسلا هيف : (ريبزلا نبا امهعم

 .نيمصاختملا نيب حالصإلا قيقحتو بذكلا يفالتل

 اهدشاني قفطو ةشئاع قنتعاف «باجحلا ريبزلا نبا لحد اولَخد املف)

 . لعج : قفط : ( يكبي

 : يأ: (هنم تلبّقو هتَمْلك ام الإ اهنادشاني نمحرلا دبعو رّوُسْملا قفطو )
NE Eش  

 لحي ال هتإف ؛ةرجهلا نم تملع دق اًمع ىهن : هِي يبنلا نإ :نالوقيو)

 لحي الو : لَ يلا ثيدح ىلإ ةراشإ : (لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل

 ءاذه دصيو اذه دصيف نايقتلي «لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ لجرل

ETىلاعت هللا ءاش نإ دحاو ثيدح د ام هاجلاب ذك  

( ۳۰۸ /۳۹۹(. 

 ٍلايل ثالث نم رثكأ نيملسملا نيب ةرجهلا مرحت :ءاملعلا لاق» : يوونلا لاق

 لوبجم يمدآلا نأل كلذ يف هنع يفع امو ؛موهفملاب ثالثلا يف حابّتو «صنلاب

 . مالقتو «« ضراعلا كلذ لوزيو عجريل ردقلا كلذب حموسف «بضغلا ىلع
 ءاهمايأب لايل ثالث قوف» :( ٥۳/۹ ) (يراسلا داشرإ» يف ينالطسقلا لاق

 ناك تبسلا موي رهظلا نم ًالثم تئدتبا اذإف :ةقفلم ثالشلا يضم رابتعالاو
 ةليللا وأ مويلا ءادتبا نم اهلوأ نوكيو رسكلا ىنغلي وأ «ءاثالثلا موي رهظلا اهرخآ

 . ىهتنا. ( طوحأ لوألا نكل
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 000 ا تقلا يف باسمل ذك لا

 امب ريك ذتلا : ىا (جيرحتلاو ةرك ذقلا نم ةشئاع ىلع اورّمكأ اًملف ف :لاق)

 يي

 .(حتف)

 ل د ا را اوما تسلا

 :تدطلاب

 راربولا مدع هيفو «ريخلا لمعو حالصإلا يف ةعباتملاو رارصإلا ةدئاف هيفو

 .ةرافكلا ءاضمإ ةطيرش هوحنو ةعيطق هيف ناك اذإ نيميلاب
 )٠٠٠٠(: فتصملل ةياور يف :(ةبقر نيعبرأ اهرذن يف تقتعأو )

 تغلب ىتح مهقتعت لزت مل مث «مهتَقتعأف باقر رشعب اهيلإ لّسرأف»
 . (نيعبرأ

 ةه كارلا م لاها راش ( فتقع او :قئامركلا لاق
 .(8/5١7؟١) .نيميلا

 و ا: نسا ی هوت اوز

 .اهسأررتسي يذلا :يأ :اهرامخ

 عروو «ةبوتلا ناشحإو «سفنلا ةبساحمو ىلاعت هللا ةه ف واكيلا هيف

 مهرارصإو نيبلا تاذ حالصإ يف ريخلا لهأ لضفو  اهنع هللا يضر ةشئاع

o۹ 
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 قيفوتلا هّللابو هاخأ ملسملا ةرجه ميرحت هيفو

 : لاق هلع هّللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع 2 ۷

 :ًاناوخإ ! هللا دابع اونوكو-« اوربادت الو ءاودساحت الو ءاوضغابت الو

 ..«لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي الو

 ةلصلاو ربلا ك- ٠٠ :م .ربادتلاو دساحتلا نع ىهني ام ب هال «بدألا ك- ۷۸ :خ]

 ]۲ح «بادآلاو

 ٭ حرشلا وب

 کب ال لا ن لا باعا طا ل ی «ماوضخا تلو

 . (حتف ) . ءادتبا

 ؛بهاذملاو ءاوهألا يف اوفلتخت ال :يأ» )171١/48(: «ةاقرملا» يف ءاجو

 .ليق اذك «ضغبلا بجوي ميقتسملا قيرطلا نع لالضلاو نيدلا يف ةعدبلا أل ٠
 هب لتخي ام أل ًاقلطم بباحتلاب رمألل ٌديكأت ضغابتلا نع يهنلا نأ رهظألاو

 عراشلا ضرغ انأل ضغابتلا زوجيو ؛بباحتلا ذكنيح زوجي ال هنإف «نيدلا

 الو ًاعيمج هللا لبحب اومصتغعاو» : ىلاعت هلوقل «ةمألا ةملك عامتجا

 1٠١[. :نارمع لآ] 4 اوُقَرََت

 ىتعملاف «قارتفالا بجوم ضغابتلاو ؛عامغجالا ببس بباحتلا نا كش الو
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 ال ام ةّبحماو ةوادعلا ذإ ةوادعلا بابسأب اولغتشت ال :يأ :نيقّقحملا ضعب لاقو

CEEنط يع ريرامتم ىلا ناتج وش نوعتملا  EO 

 بغري ام ىلإ سفنلا باذجنا نم بح ا نأ امك «ةوادعلا هرخآو «ةرفنلا هطسوأو

 . (ملعأ هّللاو ؛عبطلا زئارغ نم امهو «ةّدوملا مث «ةدارإلا مث «ليملا هؤدبمو هيف

 «هنع لوزت نأ ىنمتيف ؛ةمعن هيخأل لجرلا ىري نأ : دسحلا : (اودساحت الو)

 .«ةياهنلا» . هنود هل نوكتو

 (اودساحت ال):(510/5) (مّكحلاو مولعلا عماج» يف بجر نبا لاق

 نأ وهو ءرشبلا عابط يف ٌروكرم دسحلاو ءاضعب مكضعب دسحي ال : ينعي
 . لئاضفلا نم ءيش يف هسنج نم دحأ هقوفي نأ هركي ناسنإلا

 ةت لاوز ىف ىعشي نب مق : اسقا ىلإ اذه دعب نالا مشبات

 ىلإ كلذ لقن يف ىعسي نم مهنم مث «لعفلاو لوقلاب هيلع يغبلاب دوسحلا
 «هسفن ىلإ لّقن ريغ نم طقف دوسحملا نع هتلازإ يف ىعسي نم مهنمو «هسفن

 .امهثبخأو امهرش وهو

 مدآ دسح ثيح سيلبإ بنذ ناك وهو ؛هنع يهنملا ُمومذملا دسحلا وه اذهو

 هل دجسأو «هديب هللا هقّلَخ نأب ؛ةكئالملا ىلع قاف دق هآر امل مالسلا هيلع-

 يف ىعسي لاز امف هراوج يف هنّكسأو ىيش لک ًءامسأ همّلعو «هتکئالم

 . اهنم جرخأ ىتح ةنجلا نم هجارخإ
 : ىلاعت هلوقك «نآرقلا هباتك نم عضاوم يف دسحلاب دوهيلا هللا فصو دقو

3 

 نم ًادسَح اراك مُكناميإ دعب نم مکنودری ول باتكلا لهأ نم ريفك دو 0

 ١ه



 مأ)» :هلوقو «[ ٠٠۹ :ةرقبلا] # قحلا مهل نيبت ام دعب نم مهسفنأ دنع

 .([ 54 :ءاسنلا] 4 هلضُف نم هللا مهاتآ ام ىلع ساّنلا نودسحي

 يعش نإ هيلإ عجراف ديفم مالك روكذملا باتكلا يف هلو

 هالا ريك ألا تكلا وفا قس دلا ركب نبأ ىف نر لا ليغ مامإلا لاقو

 داسفلا َلهأ لمحي ام بلاغلا يفو» :( ٠١١ ص )) (ركنملا نع يهتلاو فورعملاب

 نع نيفانلا فلا و رمآلا اميساال «ءاخيلسلا ةاداعتم لغ ناطيشلا ناوغإ

 هتقيقح يذلا ؛مومذملا دسملا الإ ناتهبلاو ءارتفالاب مهضارعأ بلسو «ركنملا

 ءاوس ؛ملسملا خالل ةرخآلاو ايندلا يريخ نم هيلع هللا معن نم ددجتي امب يّذأتلا

 لاثتماو هيهن بانتجاب هللا ىلع لابقإلا معنلا مظعأ ّنأل ؛ال أ هيلإ اهلاقتنا دارأ

 لضف لك ىلعو «دساح ةمعن لكل نكل «هركذ ةموادمو ةتعاط ةمزالمو هرمأ

 . ( دناعم

 ر ا زو انما ضعي لاقوو فضا معتاد دك قا لاقو

 ريغ ىلع كرهظ ةت لك ضنا هنا ”ةاهلؤأ

 ؟ةمسقلا هذه تمسق مل :لوقي هناك «هبر ةمسقل طخس هنأ :اهيناثو

 . هللا لف داض هنأ : اهغلاثو

 . مهنع ةمعنلا لاوزو مهنالذخ ديري وأ ءهّللا ءايلوأ لّدخ هنأ :اهعبارو

 . سيلبإ هّودع ناعأ هنأ :اهسماخو

 اهّيطح لّعجو «هبلق ىف اران دقوأ نم ىلع هافسأاوف «ةعاطلا داسفإ :اهلوأ
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 ىلع بكناو «ةلفغلا هتركسأو ناطيشلا هرَّسَأ نم نكل «هبسك حلاص

 انو ايلتس e AE «هئادعأ ىلع هنيدب داج «تاروذاقلا

 ش .هئايلوأو هعابتأ نم ناطيشلا دارم كلذو

 اذإ قلمتي :تامالع ثالث هل دساحلا نال رورشلاو يصاعملا لعف :يناشلا

 . ةبيصملاب تمشيو «باغ اذإ باتغيو «دهش

 . مزال مغو مئاه لّمعو مئاد سفن .ةدئاف ريغ نم مهلاو بعتلا :ثلاثلا

 عر نكت ا داس یک و دك افا ا ی اا

 .مهفلا

 مودع لع ربصمب الو دارم رفظي ةاكو ال ال الدا و نامر لا: رسال

 فيكو هدابع نم نينمؤملا نع ىلاعت هللا مّعن لاوز هدارمو ؛هدارمب رفظي فيكف
 ! ؟ّرعلاو رصنلا لهأ نونمؤملا مهو ؛هئادعأ ىلع رصتني

 هللا لاقو ؛[ ٤۷ :مورلا ] (نينمّؤملا رصن اَنيَلَع اقح َناَكَو ]ب : ىلاعت لاق

 .[۸ :نوقفانملا] 4 نينمؤمللو هلوسرلو ٌةَرعلا هلو ظن : ىلاعت

 هنع لوزت ال ةمعنلا نال «هايندو هنيد رمأ ىف هيلع ررض الف دوسحملا اّمأو

 لكلو .رادقمب هدنع ءيش لك لب «هعفر يف ةليح الف هللا هردق ام لب «هدسحب

 . باتك لجأ

 ىلإ دسحلا جرخ اذإ امّيس ال مولظم هّنأل ؛حضاوف نيدلا يف هعّفن ام اّمأ

 دسحلا نوكي دقو .هئواسم ركذو هرس كتهو هيف حدقلاو ةبيغلاب لعفلاو لوقلا

 .دوسحما ةمعن راهظإ ببس
 ءمهمغو ءادعألا ةءاسإ قلخلا ضارغأ مهأ نأ وهف ؛ايندلا يف 16 مو
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 دقف دسحلا ملأ نم «هيف دساحلا امم مهل باذع الو «نيمومغم نيبّذعم مهنوكو

 .هيف هل اوببستي نأ هيلع اوردقي مل ام هسفنب لعف

 ا طاعت كيم ودع قيدصو ةن ودع هنا ملغ اده ديالا لماع إف

 امومذم راصو «ةرخآلاو ايندلا يف هودع هب عقتناو «ةرخآلاو ايندلا يف هب ررضت

 ىلإ لصوت یت كلذي فتك مل مث «لالاو لاخلا ىف ايش« قلخلاو لاخلا دنع

 E ةاراملةنال «هودع ىدعأو هو «سيلبإ» ىلع رورسلا مظعأ لاخدإ

 بحي نأ فاخ ؛هنع هدوسحم هب صتخا يذلا لاملاو هاجلاو عرولاو ملعلا ةمعن

 ناك نامل يما يحأ نم نأل فتحا تيس بارا ادع راهيف قلل

 باوث هُم مل ؛نيدلا يف رباكألا ةجردب قاحللا هتاف نمو «ريخلا يف ًاكيرش

 .مهل بلا

 زوفيف «هابندو هنيد نم هدبع ىلع هب هللا معنأ ام بحي نأ سيلبإ فاخي

 رهظف «هملعب هقحلي مل امك هبحب هقحلي ال ىتح هيلإ هضغغبف .بحلا باوثب

 . ( هدوسحم لبق هدسحب ررضتي دساحلا نأ كلذب

 ضرعيف ؛هافقو هربد هاخأ مكنم دحاو لك يطعي ال :يأ : (اوربادت الو)

 .(«ةياهنلا) . هرجهيو هنع

 نمو ؛ضّرعأ ضّعبأ نم هّنأل ةربادم ضارعإلل ليق» :ٌربلا دبع نبا لاقو
 .(58/509 (ةفحت ) . «سكعلاب بح او مريد ىَلو ضرعأ

 .نيمحارتم نيلصاوتم اونوك : ( اناوخإ هللا دابع اونوكو )

 :يأ١ :- ءاملعلا ضعب نم ةدايزو فرصتب ٤۸١/١١ (  ) (حتفلا) يف ءاج

 عادلا كرش فذخب هللا دابغاي

or 



 ضغابتلاو دساحتلاو «ةدحاو مكتلمو «هَللا ديبع مكتأ ىلإ ةراشإ هيفو

 ةلماعم اولماعتت نأو «كلذب اوخاوتت نأ مكّقحف «مكلاحل ةيفانم عطاقتلاو

 . ةحيصنلاو ربلا ىلع ةنواعملاو ةدوملا ىف ةرشاعملاو ةوخألا

 .هل ناث ربخ(اناوخ )و «( اونوك ) :هلوقل ربخ (هّللا دابع ) هلوق : ليقو

 ةبحماو ةمحرلاو ةقفشلا يف بسنلا ناوخإك اونوك : ىنعملا : يبطرقلا لاق

 . ةحيصنلاو ةنواعملاو ةاساوملاو

A ام E a 

 الو اردا الو اوضعاتت ال +يا ءايقنو ًاتابقإ كلذ ةيبضخقملا روشآلا نم كلذ

 .(هَّللا مكرمأ امك ) : ( ۲٠٥۹ ) ةياور يف ملسم داز

 زاج امو ءاهمايأب :يأ :(لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي الو)
 كلذب حموسف «بضغلا نم يمدآلا هيلع لبج امل هنود امو ثالث ىف رجهلا

 نيب نوكي اميف اذهو ءاهقوف زوجي الو ضرعلا كلذ لوزيو ءاهيف عجريل ردقلا
 ام نود ةبحصلاو ةرشعلا قوقح يف عقي ريصقت وأ ةدجومو بتع نم نيملسملا

 رم ىلع ةبجاو عدبلاو ءاوهألا لهأ ةرجه نإف «نيدلا بناج ىف كلذ نم ناك

 .( 758/1١17 (نوع» .قحلا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا هنم رهظي ملام تاقوألا

 .(191/7505) ثيدحلا ىف يوونلا مالك رظناو

 : لاق هع هّللا لوسر نأ [ يراصنألا بويأ يبأ نع] - ۸

 دصيو اذه دصيف نايقتلي «لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ دحأل لحيال»
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 .(مالّسلاب أدبي يذلا انه ريكو اذه

 رجهي نأ لجرل لحي الو هت هللا لوسر لوقو ةرجهلا ب 59 «بدألا ل۸ :خ]

 ٠١[. ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك ٠١ :م .«ثالث قوف هاخأ

 *ب حرشلا د“

 مدقتو زري ال :لحي ال :(لايل تالت قوف هاخأ رجهي نأ دحأل لحي الد

 ورم لل يقتل قرير

 هرکی :«بعوتسملا» يف لاقو» :( ٤۹٤ ص ) «ربك ألا زنكلا» يف ءاج

 عدبلاو ءاوهألا لهأ نم نوكي نأ الإ ثالث قوف ملسلا هيخآل ملسملا رجه

 ۰ . كلذ ىلغ نينمدملا قاسفلاو

 . (ميرحتلا ىلوألاو :حلفم نبا لاق

 .( لحي الو : هلع هلوقل حجرألا وه ميرحتلاو

 فاخ نل اإ 4 ثالث قرف زوجي ال هنأ ىلعار اوو ريا دبع ولا لاقو

 .( 195/1١١ ) (حتف» .«ايند وأ نيد ت هتلاكم نم

 ««اذه ضرعيو اذه ضرعيف) : ةياور يف : (اذه دصيو اذه دصيف نايقتلي )

 ۱ )٤ يتأتسو

 .هبناج وهو نيعلا مضب- هضرع هيلوي :يأ «ضرعي :دصي ىنعمو

 .(يوون»

 .امهلضفأ وه : يأ 2( مكاسلاب أدبي يذلا امهريخو )

 . «ةرجهلا عطقي مالسلا نأ ىلع لدي» :(عمجا) يف لاق

 ةرجهلا عطقي مالسلا نأ امهّقَناو نمو كلامو يعفاشلا بهذمل ليلد هيفو
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 دقف ةفتاهملا ترذعت اذإ هتبيغ دنع هبتاك وأ هلسار ولو . هليزيو اهيف مثإلا عفريو

 . ءاملعلا ضعب هلاق  ملعأ هّللاو  ةرجهلا تفتنا

 2 كَ

 : لاق هَ يبنلا نع ةريره يبأ نع - 069

 .«ًاناوخإ هللا دابع اونوكو ءاوسفادت الو ءاوضغابت الد

 ةلصلاو ربلا ك 40 :م .ربادتلاو دساحتلا نع ىّهني ام ب هال «بدألا 4 :خ]

 .[؟١ ح «بادآلاو

 .[(؟١ا/) يتاتو_ملسمل ةياور وهو «اوسفانت الو » خ دنع سیلو :تلق]

 دع حرشلا

 ةبغرلا اهانعم سفانتلاو ةسفانملا :اوسفانت الو :(اوسفانت الو ءاوضغابت ال)

 وهو هيف يقرا ميقا تيغر اذإ :ةستفانم'هيئيقأتو هب دارفتالا قدوة يقلا يف

 .هعون يف ديجلا سيفنلا ءيشلا نم

 .اهظوظحو اهبابسأو ايندلا يف ةبغرلا يف يرابتلا ؛ثيدحلا ىنعم :ليقو

 .(ةياهنلا ) نم ةدايزب ١١9/5١59( («يوونو

 .ةّقحلا ةوخألا يضعقت ةّقحلا ةّيدوبعلاف : (ًاناوخإ هللا دابع اونوكو )

 رمألا ىنعم امف «ةوخإ نونمؤملا : تلق نإف» :( 5١١/57١١ ينامركلا لاق

 .[ًاناوخإ هللا دابع اونوك : يأ ] ؟هب

 «تاريخلا يف نيلصاوتم نينواعتم نيفطاعنم ينعي «ةّوخألا مزال دارملا : تلق

 .(ةيقيقحلا ةوخألاك اونوك وأ

 مال



0 
 یوا يري ني
 ېی ور 2 یک

 .(۳۹۸/۳۰۷) رظناو

E 22 يا i2 2  

 : لاق ےک هللا ل وسر نأ ستا نعد 1

 وأ ؛امهنيب قرفيف «-مالسإلا يف وأ- عو لج هللا يف نانثا داوت ام»

 .«امهدحأ هّثدحي بنذ

 .[ةتسلا بتكل ١ نم ءيش يف سيل ]

 دب حرشلا ي

 بنذ لّوأ ؛امهئيب قّرفيف مالسإلا يف وأ ّرعو لج هللا يف نانثا داوت ام)

 يلع دو ادع ب لاو ملا ىف م لاك + اوم اعلا هل دعي
 هَّلعلو « بنذب ًالإ» فّدصملا ةياورب «ريغصلا عماجلا) يفو !يناليجلا حراشلا

 . باوصلا

 نم بارلا عا کف دملا و ىف عيار امد كلذ نم تدكات مل

 نم ( ةيلحلا) ىف هوحنو «طيلس ىنب نم لجر ثيدحو «رمع نبا ثيدح

 .((ةحيحصلا) يف ةجرخم يهو ؛ةريره يبأ ثيدح

 «بنذلا كلذل ةبوقع قيرفتلا نوكيف» :. ريسي فرصتب  «ضيفلا ١ يف لاق

 هّنثدحأ بنذ نم كلذ نأ ملعاف «كيلع كبحاص رّيغت اذإ :مهضعب لاق اذهلو

 .هذو كل مقتسي بنذ لك نم هللا ىلإ بتف

 تقدس فالك: هعللا نزار E عم تاع ذأ نزلا لاو
 . «ىلاعت هللا ركشاف اهّتثدحأ ةعاطل كلذف دو ةدايز مهنم تدجو اذإو ءابنذ

 رش تدور اك داون انه اجا هن دعني ناخ لإ ليحتل ةياوز قو
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 ريغ تاقث هلاجرو )۴۷١/٠١( («عمجملا» يف يمثيهلا هتّسح «رش ثددحملاو

 . ظفحلا فيعض وهو ناعدج نب ديز نب يلع

 (ةحيحصلاو رظناو . دهاوشلا يف هب ساب ال دانسإ اذهو :انخيش لاق

599 ). 

 ةقرملاو ناوهلاو ةلذلا ىلإ دوقي ريثأت نم اهل امو يصاعملاو بونذلا موش هيفو
 !ىلاعتتللاب داع لفات

 هللا يف ةوخإلا نيب فلآتلاو ةبحلا يف رثأ نم اهل امو «تاعاطلا ةكرب هيفو

 و او

 ناكو «كلام نب سنأ مع نبا يراصنألا رماع نب ماشه نع 2 ح09

 : لاق هت هللا لوسر عمّس هنا - دحأ موي هوبأ لت

 ام قحلا نع نابكان امهنإف «ثالث قوف املسم مراصي نأ ملسمل لحي ال»

 نإو ؛ءيفلاب هقبس هنع ةرافك نوكي ائيَف امهّلَوأ إو ءامهمازص ىلع اماد

 نأ ىبأف هيلع مّلس نإو ,ادبأ ًاعيمج ةّنجلا الخدي مل امهمارص ىلع اتام

 .«ناطيشلا رخآلا ىلع درو «كّلملا هيلع در «همالسو هّميلست لّبقي

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 ٭ حرشلا دب

 .(1117/514) هوحن مدقت :( ثالث قوف ًاملسُم ٌمراصُي نأ ملسمل لحي ال)

 هلوق هنمو «ةملاكملا ةعطاقمو نارجهلا ىنعمب انه يهو :عطقلا :مرصلا لصأو

 ٠١[. :ملقلا] 4 يرّصلاك تحبصأف 8 : ىلاعت
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 .ءيش اهيف سيلف ريخلا اهنم مرص : يأ :نسحلا لاق

 نأ ملسمل لحي ال» : ركفلا راد ةعبط- )١7751( (دمحأ) ةياور يفو

a eعاما انين لابن  aE ES 

 )١١٤١(. (ةحيحصلا» رظناو

 ناغئاز نالئام :نابکان : ( امهمارص ىلع اماد ام قحلا نع نابكان امهّنإف )

 طارملا نع ةرخآلاب نوئمؤي ال نيذّلا نو ل: ىلاعت هلوق هنمو «َقحلا نع

 .[74 :نونمؤملا 1 % توبكانل

 نكلو «سأب الف هللا هجول ناك اذإ اّمأ ءىوه وأ ايندل نارجهلا ناك اذإ اذه

 نارجهلاب ناك نإف ؟ال مأ ًاعفن ّرجيأ نارجهلا اذه ىلإ ناسنإلا نطفتي نأ ىغبني
 یک نأ نزلا کو و الذم رج كاد

 .قيفوتلا هّللابو هيلع مدقي اميف ملعلا لهأ

 «عوجرلا :ءيفلا لّصأ :( ءيفلاب هقّبس هنع ةراّقك نوكي اعْيَف امهّلوأ ّنِإو )

 .ةعطاقملا نما ةيوقلا ةكازملاو

 ةراقك ءيفلاب هُقّْبس نوكي اغيف امهلوأو» :(15798) (دمحأ9 ةياور يف

 . كلذب قبسي نمل ةرافك ةعطاقملا نع عوجرلاب قبسلا نأ يأ . «هل

Eنايرترتا فو عادلا يبيه ىلا ةاضفو ف انوار  
 اكله الإ «ةمراصملا نم كلذ ىلع امهو اتامف امهدحأ كلهيف ... » مّدنقتملا

 لات هل داع وو طلاب وو قت امدح فورت 4 نمخ

 ةنجلا يف اعمتجي مل ءامهمارص ىلع اتام نإف» :( ٦٠١۷) ) «دنسملا» ىفو

 )١١٤١١(. (ةحيحصلا» رظناو حيحص هدانساو ا
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 «كلهيف همراصي نم توم وأ هتومب دهم ناسنإلا ذإ ؛ربتعنلو ركدنلف

 ىلع درو «كلملا هيلع در «هّمالسو هّميلست لبقي نأ ىبأف هيلع ِمّلس نإو)

 . مالسلا در نع عنتماو ضّفر : ىبأ : (ناطيّشلا رَخآلا

 عطاقملل هتكرابمو «كلذب ودعلا اذه رورس رخآلا ىلع ناطيشلا در ةرمثو

 . ىلاعت هللا ةمحر نع هايإ هداعبإو

 لصحي ام هت يبنلا هيلإ راشأ يذلا ناطيشلا در راثآب سحي ناسنإلا لعلو

 . ملعأ هّللاو «ةعيطقلا ىف هرارمتساو هايإ هتعاط نم هل

 نع عوجرلا كتردابم نع مالسلا كيخأ در مدع كفوخ كندصي الف

 . كيلع دري كلل ماد ام ؛نارجهلا

 : هع هللا لوسر لاق : تلاق  اهنع هَّللا يضر ةشئاع نع اا

 ( .«كاضرو كبضغ فرعأل ينإ»

 : لاق ؟هَّللا لوسر اي كلذ فرعت فيك و : تلق : تلاق

 ! ةطخاس تنك اذإو ,دّمحم برو «ىلب : تلق «ةيضار تنك اذإ كِّإ»

 .«ميهاربإ برو ءال : تلق
 . كمسا الإ رجاهأ تسل ! لجأ : تلق : تلاق

 لئاضف ك ٤٤ :م . ىصع نمل نارجهلا نم زوجي ام ب۳ بدألا ۷۸-9 :خ]

 8٠[. ج «ةباحصلا

 ه6



 +٭ حرشلا

 لاق» :( 491/٠١ ) «حتفلا» يف ءاج : ( كاضرو كبضغ فرعأل يّنِإ)

 عونتي هّنأو ,زئاجلا نارجهلا ةفص نّيبي نأ بابلا اذه يف يراخبلا ضرغ : بلهملا

 يف امك ؛ةملاكملا كرتب نارجهلا قحتسي نايصعلا لهأ نم ناك نمف «مرجلا ردقب

 رجهلا زوجيف ناوخإلاو لهألا نيب ةبضاغملا نم ناك امو «هيبحاصو بعك ةّصق

 .مالكلاو مالسلا رجه مدع عم هجولا طّنسب كرتب وأ ءالّثم ةيمستلا كرتب هيف

 ىلع ؛يعرشلا رمألا فلاخي نم نارجه سايق دارأ هلعل : ينامركلا لاقو

 . « يعيبطلا رمألا فلاخي نم مسا نارجه

 اميف ؛اهلوقو اهلعف نم ةأرملا لاح لجرلا ءارقتسا هنم ذخؤيو » : ظفاحلا لاق

 هركذو «« حتف». كلذ يف نئارقلا هيضتقت امب مك او «همدعو هيلإ ليملاب قّلعتي

 .(لضف » يف يناليجلا

 ام فرعت فيك :يأ : ( ؟هّللا لوسر اي كلذ فرعت فيكو : تلق :تلاق)

 . فرصتي (۳۹۲/۹) (ةاقرم و ؟كلذ ريغ وأ يحو نمأ تركذ

 يمسا نيركذتف : ( دمحم برو «ىلب :تلق «ةيضار تنك اذإ ِكْنِإ :لاق)

 مسا ىلإ يمسا نع نيلدعتف : ( ميهاربإ برو ءال :تلق ةطخاس تنك اذإو)

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ

 هلل يبنلا نال ؛ءايبنالارئاس ىلع هتراتخا» 1 (« لضفلا » يف ءاج

 اذهو هوعبُنا َنيِذَلَل ميهاربإب ساّنلا وأ نإ :ىلاعت هلوق يف امك هب ىلوأ

 .[14 :نارمع لآ] 4 نينمؤُمْلا يلو ُهّللاو اونمآ َنيذّلاَو يبتلا
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 (ةاقرملا» يف لاق :(كمسا ًالإرجاهأ تسل !لجأ :تلق :تلاق)

 يف ًامئاد ةتباث ةبحملا كلو «يبضغ ةدم يناسل نع هركذ :يأ) :(5917/7)

 . يبلق

 بلسي يذلا بضغلا ةلاح كمسا كرت ىلع روصقم ينارجه : يأ ليق
 . ةيمستلا مسالاب انه دارملاو «راتخما فيرشلا كتاذ ىلإ هنم ىدعتأ ال «رايتخالا

 ال يذلا كرتلا اذه نم مّلأعت اهَّنأ ىلع ةلالد ؛نارجهلاب كرتلا نع تربع امو

 . (هيف اهل رايتخا

 يبنلل ةشئاع ةبضاغم : يضاقلا لاق» :. فذحب۔ ( 7٠١5/1١ ) يوونلا لاق

 امك ماكحألا نم ريثك يف ءاسنلل اهنع يفع يتلا ةريغلا نم قبس امم يه هيَ

 جرحلا نم كلذ يف ةشئاع ىلع ناكل كلذ الولو ءاهنم نهكاكفنا مدعل ؛قبس

 .ًالإ رجهأ ال : تلاق اذهلو «ةميظع ةريبك هرجهو ّىِبّنلا ىلع بضغلا ّنأل ؛هيف ام

 طرفل ءاسنلا يف ةريغلا اًمإو «ناك امك اهّبحو اهبلق نأ ىلع لدف «كمسا

 .(ةبحما

 ١9٠  ةنس هاخأ رجه نم باب 5

 :لوقي هلع هللا لوسر عمس هنأ «يملسلا شارخ يبأ نع - ۴

 .«همد كفسب رهف ةن ةاخأ رجه نمو

 باحصأ نم ملسأ نم ًالجر نأ «سنأ يبأ نب نارمع نع :ةياور يفو

 .(هوحن ركذف) : لاق هلم يبنلا نع ,هئّدح هلي َيِبَنلا
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 انعمس دق :الاقف باع ىبأ نب هّللادبعو ردكنملا نب دمحم سلجملا ىفو

 .هنع اذه

 .[ ملسملا هاخأ رجهي نميف ب- ٥ «بدألا ك ٤:د ]

 ب حرشلا د

 لكل ءارجإلاو ةقارإلا :كنفّسلاو : ( همد كّْفَّسِب وهف نس هاخأ رَّجَه نم )

 .«ةياهنلا» .صخأ مّدلاب هنأكو عئام

 . «ةقرفلا فيسب هلتق هّنأكف» :«لضفلا» يف ءاج

 حرت س الا خالا ةرجاهم ينعي» :(۷1۸/۸) (ةاقرملا» يف لاق

 لوصح ثيح نم كفسلاب ةهيبش يهف ؛اهبجوي همد كفس نأ امك «ةبوقعلا

 دعب نوكي ال ةميظع ةريبك لتقلا نال :ةبوقعلا يف هلثم اهنأل ءاهببسب ةبوقعلا

 حاّرش ضعب هرّكذ اذك «هنع عنملا يف اديكأت هب نارجهلا هّبشف «هنم مظعأ كرشلا

 .(ثيدحلا

 ال مثإلا يف لتاقلاو رجاهلا كارتشا دارملاو » :( ۲۳١/١ ) « ضيفلا» يف ءاجو

 .(هب هبشملاو هبشملا نيب يواستلا مزلي الو «هردق يف

 يبنلا باحصأ نم ملسأ نم الجر نأ « سنأ م :ةياور يفو )

 م ا ةرحس هظفلو : )= هوحن رک ذ ف : لاق هلي هلع يبنلا نع ؛هثدح هلل دلل

 .(همدك

 .ةياررلا يف تّيثتلاب ًامامتهاو هل أ يبنلا نك م
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 ١91١  نيرجتهملا باب 2 ۷

 : لاق هَ ع هللا لوسر نأ «يراصنألا بوييأ ي بأ ره 4

 اذه ضرعيف نايقتلي «مايأ ةثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي الا

 .(مالّسلاب أدبي يذلا امهريخو ءاذه ضرعيو

 رجهي نأ لجرل لحي ال » : هيم هللا لوسر لوقو .ةرجهلا ب. 5؟ «بدألا ك- ۷۸ :خ]]

 .[؟ 8 ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- 45 :م .« ثالث قوف هاخأ

 »ب حرشلا

 ضرعُيو اذه ضرعيف نايقتلي «مايأ ةثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال)
 .(۳۹۹/۳۰۸) : یف مّدقت : ( مالّسلاب أدبي يذلا امهريخو ءاذه

 ملسمل نوكي ال) :( )1٠١6 (دواد يبأ ننس حيحص)9 دواد يبآل ةياور يف

 دري ال كلذ لك «رارم ثالث هيلع مَّلس هيقل اذإف «ةثالث قوف ًاملسم ٌرجهي نأ
 .(همثإب ءاب دقف ؛هيلع

 نم نورك نق A نأ ىلإ اقرت كادببملا# E E كلك

 اذهو «نيِفَرَط نم هنأ ىلإ ءامإ ( نيرجتهملا باب ) تحت انه هلعجو «دحاو فّرط
 .ويلعا هللاو دع ربع ر دقن

 ۱۹۲  ءانحشلا باب -۔ ۸

 هلع هللا لوسر لاق لاق ةززره يآ نعد 565

 .«اناوخإ هّللا دابع اونوكو ءاودساحت الو ءاوضغابتال ›
 ربلا ك 48 :م .ربادتلاو دساحتلا نع ىهني ام ب ه1 «بذدألا ۷۸-4 :خ يف هضعبو ]

 ]ج «بادآلاو ةلصلاو
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 يجو ےھت نع
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 % رشلا دع

 قم دف :(اناوغإ هللا داب اويوكو ءاودساحت الو ءار ءا ال ر

.(TAA TV) 

 ' «مولعلا عماج » يف لاق ) 175/5 (: ١ مهنيب عقوُي ام نينمؤملا ىلع هللا مرح

 ةواَدعلا مكنيب عقوي نأ ْناَطَيَّشلا ديري اًمثإإ» :لاق امك ءءاضغبلاو ةوادعلا

 منن لهف ةالّصلا نعو هللا ركذ نع مُكَدّصْيو رسل ٍرْمَحلا يف ءاضغبلاو
 :ةدئاملا] 4 نوهقنم ۹١[. ٠ 1 ۰

 ةمعن اوركذاو) : ىلاعت لاق امك «مهبولق نیب فیلاتلاب هدابع ىلع نتماو

 4 اًناوْخِإ هتّمْعنب هتمعنب متحبصأُف مكبولف نيب فلق ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا

 ١١[. 1 :نارمع لآ]

 تقفنأ ول مهبول نيب فلأو « نينمؤملابو هرصتب كدّيَأ يذلا وه إل :لاقو
 « مهب كلا كلا کر را ںیہ تلا ااو ضرألا ی اج

 .[ 572055 :لافنألا]

 ءءاضغبلاو ةوادعلا عاقيإ نم اهيف امل «ةميمتلاب يشملا مرح ىنعملا اذهلو

a asسب عاما يمل تقرر  

 وأ ةقدصب رمأ نَمأِإ مهاوجن نم ريغك يف ريخالإ) : قاس نبك

 فوسف هللا تاضرُم ًءاَغتبا كلذ لعفي نمو سانلا نيب حالصإ وأ فورعم

 1١[. 4 :ءاسنلا] 4 ًاميظع أرجأ هيتؤن

 (امهنيب اوحلصأف اولتتقا نيدمؤملا نم ناتقئاَط نإوط :لاقو

 .[ ؟:تارجحلا]

 كال



 ]ا : لافنألا]  مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتاق 9 : لاقو

 ك ؛مهقرفت رّثكو نيدلا لئاسم يف سالا فالتخا َرْثكامَلو

 سفن يف نوکی دقو هلل ضغبُ هنأ ٌرِهظُي مهنم لکو «مهنعالتو مهضُعابت
 ثحبلا يف ًارصقم «هاوهل اعبّتم نوكي لب ءًاروذعم نوكي ال دقو ءًاروذعم رمألا

 عوبتم ةفلاحت عي اّ ؛كلذك ضغُبلا نم ًاريثك إف هيلع ضغبي ام ةفرعم نع

 ىح ا الإ لوقي ال هنأ ديرأ نإو ءاعطق ًاطخ ّنّلعلا اذهو «قحلا الإ لوقي ال هنأ نظي

 .بيصيو ءىطخي دق نظلا اذهف «هيف فلوُح اميف

 لكو «ةداعلا وأ «ْفلإلا وأ ءىرهلا ُدّرجم هيلإ ليملا ىلع لماحلا نوكي دقو
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 امو «زرحتلا ةياغ اذه يف ٌرّرحتيو ؛هّسفن حصني نأ نمؤملا ىلع بجاولاف
 ضغبلا نم هنع يهذ اميف عقي نأ ةيشخ هيف هّسفن لخدي الف «هنم لكشأ

 . مرحملا

 لوقي دق نيدلا ةّمئأ نم ًاريثك نأ وهو «هل نّطفَّتلا يغبني يفخ رمأ انه اهو

 ا هرب ااا ىلع وجا «هیف ادهتجم نوكيو ءًاحوجرم ًالوق
 ال دق هنأل «ةجردلا هذه يف هتلزنمب كلت هتلاقمل ٌرصتنملا نوكي الو «هيف هؤطخ

 NS E رقم فاي اوان هوم ركل ابر نشل اج: كب

E SEO ENفو  

 غر دفلك نوور ا رجل تا اه هلا نلقي اذه عم

 باش دقف «عباتلا اذه اًمأو «هداهتجا يف أطخأ نإو «قحلل ٌراصتنالا هدصق ناك

 ىلإ بّسني ال نأو ؛هتملك روهظو ؛هعوبتم ولع ةدارإ قحلا هئظي امل هراصتنا

 1 .أطخلا
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 «ميظع مُهَف هنإق اذه مهفاف «قحلل راصتنالا دصق يف حدن ا هذهو

 .«ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هّللاو

 اق هلع ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع "اك

 ءالؤه يتأي يذلا ؛نيهجولا اذ هللا دنع «ةمايقلا موي ساّنلا رش نم دجت»

 .(هجوب ءالؤهر .هجوب

 ةلصلاو ربلا ك 40:م .ناطلسلا ءانث نم هركيام ب۲۷ «ماكحألا ك- ٩۳ :خ]

 .1۹۸4ح «بادآلاو

 ب حرشلا

 دصقب : يأ :(نيهجولا اذ «هّللا دنع «ةمايقلا موي نفانلا رس )ر

 . داسفلا

 هنم دارملا سيل نيهجولا وذ ) :- فذحب ( ٠٠١/۲۲ ) «ةدمعلا» يف لاقو

 اوُقَل اًذإو ]ل : ىلاعت هللا لاق «ةّمذملاو ةحدملا نع زاجم وه لب «هجولا ةقيقح
 نحن امن ْمُكَعَم اإ اوُلاَق مهيطايش ىَلِإ اوَلَخ اذإو انمآ اوُلاَق اونمآ نيِذْا

 Né] : ةرقبلا ]  نوؤزهتسم

 نم دجت » : هلع هلوقل هللا دنع اّمأ «ساتلا دنعو هللا دنع ساتلا رش نم وهو
 . (هّللا دنع ةمايقلا موي سائلا رش

 فا يم خا فيدال لد رفا نم نال نيانلا انو

 .(ًانيمأ نوكي نأ نيهجولا يذل يغبني ال » : ظفلب (۳۱۳/۲۳۸) رظناو

oA 



 ( 5577/40 «ةاقرملا» يف ءاج :( هجوب ءالؤهو «هجوب ءالؤه يتأي يذلا)

 دقو «نيمامنلاو نيقفانملاك رخآ هجوب : يأ ؛«هجوب ءالؤهو ءهجوب» . ةفئاط : يأ

 هللا للضي نمو ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبذبدم ل : ىلاعت لاق

 نم لقسألا كردلا يف نيقفانملا نإ ل BI ءاسنلا] 4 ًاليبّس ُهَل دجت نف

 1١[2. 48 :ءاسنلا] «راثلا

 ةفئاط لك يتأي يذلا وه :يوونلا لاق» )+١١9/5١(: «نوعلا» يف ءاجو

 بذگ ضحمو قافن هعينصو ءاهدضل فلاخُمو اهنم هنأ اهل رهظيف ءاهيضرُي ام
 0 .ةمرحم ةنهادم يهو نيتفئاطلا رارسأ ىلع عالطالا ىلع ليحتو عادخو

 .(دومحم وهف سانلا نيب حالصإلا كلذب دصقي نم اًمأف : لاق

 ةفئاط لكل يتأي نأ دومحلاو» :( ٤١١/٠٠١ ) «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 ام هيلإ لقنيو «ىرخألا نع ةدحاو لكل رذتعيو «ىرخألا حالص هيف مالكب

 (حيبقلا رتسيو ليمجلا نم هنّكمأ

 نم ناناسل ةمايقلا موي هل ناك ؛ايندلا يف ناهجو هل ناك نم ) : ثيدحلا يفو

 (ةحيحصلا» رظناو «قرطلا عومجمب حيحص وهو «هريغو دواد وبا هجرخأ .«ران

(۸۹۲). 

  - I1۷هع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع :

 ءاودساحت الو ءاوشجانت الو «ثيدحلا بذكأ نَظلا إف « نّظلاو مكايإ»

 .«ًاناوخإ هللا دابع اونوكو ءاوربادت الو ءاوسفانت الو ءاوضغابت الو

 ةلصلاو ربلا ك © م .ربادتلاو دساحتلا نع ىهني ام ب هال «بدآلا ل ۸ :خ]

 .[16ح «بادآلاو

0: 



 عَ

 رجا جيدا رج
 یے ورا نی هم

 +٭ حرشلا و

 هقّقحتف «ءيشلا يف كل ضرعي كّشلا دارأ :(نّظلاو مكايإ)
 .هب مُكحتو

 ,( ةياهنلا »

 رمأ يف ءيش لك يف َّنظلا عابتا اوبنتجا :يأ :- فّرصتب  «ةاقرملا» يف ءاجو

 .نيدلاو عرشلا

 SE ركاز نا نانو ىلاعت لاق

 ۳١[. :سنوي]

 ةمهتلا انه َنظلاب دارملا :يبطرقلا لاق» )١١١/۲۲(: «ةدمعلا» يف ءاج
 ام هيلع رهظي نأ ريغ نم ؛ةشحافلاب ًالجر مهني نمك ؛اهل بيس ال يتلا

yyنأ كلذو ت اناورلا ضعب  

 . «كلذ نع يهنف

 .ارقتسي الو بلقلا يف ضرعي ام نود هبلق يف رقتسيو

 ماكحألا هب طانت يذلا نظلاب لمعلا كرت دارملا سيل» :هريغو يباطخلا لاقو

 .هب نونظملاب رضي يذلا ّنِظلا قيقحت كرت دارملا لب ابلاغ

 ال رطاوخ وه اّمِإ نونظلا لئاوأ نأ كلذو «ليلد ريغب بلقلا يف عقي ام اذكو

 .(ةدمعو «(هب فّلكي ال هيلع ردقي ال امو ءاهعفد نكمي

 ا يأ :(ثيدحلا بذكأ نقلا نإف)

 . بانتجالا ىلع ثحلا يف ريمضلا نم غلبأ َّنّظلا

00۰ 



 د E وأ ءاهجوريو

 . ( ةياهنلا ) . ناكم ىلإ ناكم نم شجؤولا ريفنت : هيف لصألاو

 هللا دا اوثوك و اراد الو ءاوسفانت الو ءاوضعاتت و

 .مدقت : : (ًاناوخإ

 : لاق هَ هللا لوسر نا ةريره يبأ نع - 4

 كرشي ال دبع لكل رفغيف « سيمخلا مويو نيدئالا موي ةنجلا باوبأ حتفت

 نيذه اورظنأ : لاقيف . ءادحش هيخأ نيود تناك الجر الإ: اعيش هّللاب

 ٠١[. ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك - 45 :م]

 ب حرشلا وب

 الو ةقيقحلا ىلع حتفت :(سيمحلا مويو نينثالا موي ةئجلا باوبأ حتفت )

 . ليوأتلا زوجي

 ىلع ليلدلاو «لزانملا عفرو نارفُعلاو حفصلا ةرثك ةّنجلا باوبأ حتف عبتيو

 :هلوق كلذ

 كرشلا مدعو ديحوتلا لضف هيفو : (ًائيش للاب كرشي ال دبع لكل رفغيف )
 .هتمحرو هللا ةرفغم ىلإ دوقي هنأو «ىلاعت هّللاب

 بصنلا نأ مولعملا نمو ؛تاياورلا رشكآ يف عفرلاب تءاج :(ًالجر الإ )

o0 



 .يفنم ريغ اعم مالكلا ناكر هيم يتسلل ركذ اذإ جلو

 ءاملعلا ركذو «بصنلاب (ًالجر الإ ۳۰ ) «ملسم حيحص » يف دروو

 (Y/۸). «ةاقرملا» و «لامكإلا لمكم» يف امك عفرلا هجو

EASE EESهل ايظخت ندي شاملاك  

 .(١؟١7١17/1) (يوون». هبلق هب ًالتماو

 . ةمحرلاو ةرفغملا نامرح يف ءاضغبلاو ةوادعلا رثأ هيفو

 اح لاصتي ىتح نيذه اولهمأ :يأ :(احلطصي ىتح نيذه اورظنأ لاقيف )

 . ءاضغبو ةوادع نم امهنيب ام اليزيو

 .(اعيفي ىتح نيذه اوكرا وأ اوكرتا) :( 5575 ) ملسم تاياور ضعب يفو

 .اورخأ :اوكرا ىنعمو

 .ةدوملاو حلصلا ىلإ اعجري :يأ :ائيفي ىتحو

 ءاحلطصي ىتح نيذه اورظنأ لاقيفو» :( ٠١٠۵ ) ملسم دنع ةياور يف

 . (احلطصي ىتح نيذه اورظنأ ءاحلطصي ىتح نيذه اورظنأ

 لاق يع هللا يهز ادر دلا بأ قع ءاقنتا / و5

 «نيبلا تاذ حالص ؟مايصلاو ةقدصلا نم مكل ريخ وه امب مكثدحأ الأ»

 .(ةقلاحلا يه ةضغبلا نإو الأ

 -ك : ت .نيبلا تاذ حالصإ ب هم ءبدألا ك- ٠ :د (۳۹۱/۳۰۳) ًاعوقرم مدقت]

 .[ هانه انثدحا بد" ٠ ةمايقلا ةفص باوبأ

 600م5
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 + حرشلا

 : (نيبلا تاذ حالص ؟مايّصلاو ةقدّصلا نم مكل ريخ وه امب مكثادحأ الر
 ةالّصلا نم لضفأ ةجردب مكعتأ الأ» : ظفلب (۳۹۱/۳۰۳) :مقرب مدقت
 . (نيبلا تاذ حالصو : لاق «ىلب :اولاق (؟ةقدّصلاو مايصلاو

 تاذ داسفو» :ًافنآ اهيلإ راشملا ةياورلا يف : (ةقلاحلا يه ةضغبلا نإو الأ )
 .( ةقلاحلا يه نيبلا

 نيم سما نأ ةا ىه فعلا نإوأألا ةافهتانلا دهاشو

 ٠ .ءانحشلا

 ١56 هرشتسي مل نإو هيخأ ىلع راشأ نم باب - ۹

 هنم لثمأ ًاناكم ىأرو «حیبق ناكم يف ًامّنغو ايعار ىأر رمع نبا ّنَأ»

 : لوقي هل هّللا لوسر تعمس ينِإف ءاهلوح ! يعار اي «كحيو : هل لاقف

 .(هتيعر نع لوؤسم عار لك»

 ك7 :م .هديس لام يف عار دبعلا ب ٠١ «ضارقتسالا ك ٠١ :خ يف هنم عوفرملا ]

 ]° ح «ةرامإلا

 *ب حرشلا

 يفو (جشف) ةيدنهلا يفو .اذك هللا همحر- يقابلادبع داؤف دمحم لاق

 هو



 ' .ورت ملو تبرش اذإ لبإلا

EREادا سلا هين ني يقل تاوسسلاو ابد لامك  

 ١١(. 8/5 ) «دنسملا» ةياورل قفاوملا وهو «هانتبثأ

 . لضفأو نسحأ هانعمو ةرتم وم لفت انا هه لكلا اناكه ارو

 لاقت ءعجوتو محرت ةملك حيو : ( اهلوح !يعار اي ءكحيو :هل لاقف )

 امك ردصلملا ىلع ةبوصنم يهو ءاهقحتسي ال ةكله يف عقو نمل

 .مدقت

 . لضفألا ناكملا ىلإ : يأ :اهلوحو

 مهؤادتقاو هيت يبنلاب مهيّسأت هيف :( لوقي هيت هللا لوسر تعمس ينإف)

 مهيهنو «فورعملاب مهرمأو «ةنسلاب مهلمعو «صوصنلاب عقاولا مهتجلاعمو هب

 .ركنملا نع

 بوب امك (ةراشقسالاه هر دنت نإو: يازلاب علسملا ىلع ةزاشإلا ةينقو

 لّكمتم اذهو «( هرشتسي مل نإو هيخأ ىلع راشأ نم باب ) هلوقب فنصملا كلذل

 ملو همنغ ليوحت يعارلا نم بّلط نيح  امهنع هللا يضر رمع نبا لعف يف

 . كلذ ىف هراشتسا دق نكي

 ىلاعتو هناحبس هللا مامأ لوؤسم تناف : يأ : ( هتّيعر نع ٌلوؤسم عار لك )
 مقرب ثيدحلا حرش مّدقتو ؛حيبقلا ناكملا اذه يف مانغألا كيْعر نع

 1 .( 05/181١١9

 ؛كلذ ريغ وأ منغ يعار وأ ساّنلا يعار ناك ًءاوس ةّماع يعارلا ةيلوؤسمو

oof 



 طابنتساو ؛ هي هللا لوسر ثيدح ةباحصلا ميظعتو «ناويح اب قفرلا هيفو

 . ملعأ ىلاعت هّللاو اهنم ماكحألاو لئاسملا

 لوألا ءزجلا مت

 ةا هللا كيج

 يناثلا ءزجلا ىلاعت هّللا ءاش نإ هيليو

 ١95 - ءوّسلا لاثمأ هرك نم باب ۔ ۱۷۰ :هلّوأو
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 عيضاومو باوبأ سرهف

AS 4 ... ناسنإلا انيصوو ] : ىلاعت هلوق باب - ١ 

 .ورمع نبا وأ رمع نبا ثيدحو «دوعسم نبا ثيدح هتحت
A SOS مألا رب باب  ؟ 

 ؛[ةديح نب ةيواعم همساو ] هذج نع هيبأ نع «ميكح نب زهب ثيدح هتحت
 .هحكنت نأ تَبأ اهنأل ةأرما لعق يذلا لجرلا ةّصق يف ساّبع نبا ثيدحو

 كا ا وا ا ب ا ل ا بألا رب باب

 يره نأ تير عت

ES SN aS هيدلاول مالكلا نيل باب - >٤ 

 رئاتبكلا قيرعت كعركذو عشت ئابكلا نأ فرم غ نبا تيد هينف

 حانج امهل ضفخاو ] ىلاعت هلوق ريسفت يف رمع رثأ هيفو «قوقعلاو
 .اهريسفت يف «نايبلا ءاوضأ » يف ءاج ام 6 ةمحّرلا نم للا

 O OT نيدلاولا ءازج باب

 ( ..هدلاو دلو يزجي ال :ةريره يبأ ثيدح :اهلوأ ثيداحأ ةعبرأ هتحت

 هرهظ ءارو هّمأ لمحي ناك يذلا لجرلا يف رمع نبا ثيدح :اهيناثو

 :اهغلاثو ««امهمامأ ام نارفكت نيتعكر لك َنِإ) :هيفو «تيبلاب فوطي

 «ةعيابملا فيرعتو (امهكحضأو امهيلإ عجرا» :رمع نب هّللادبع ثيدح

 .همأب هربو ةريره يبأ ثيدح :اهعبارو

 20000000 14 ا ا ا دس م. نيدلاولا ق رقع باب

 نايب يف ديعلا قيقد نبا مالك  رئابكلا ربكأ يف ةركب يبأ ثيدح هتحت

00¥ 

1۷ 
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 .روزلا ةداهش ميرحت ظلغ نايب يفي يبنلا مامتها

 E a ا ةياللاو نمل نم هللا ا۷

 يوونلا هيبت ...٠ ءيشب هي هللا لوسر انصخ امو : يلع ثيدح هتحت

 ةفاضم (ةقاك) ةملك لامعتسا يف نيفنصملا نم ريثك أطخ ىلع

 .(«...ءاملعلا ةفاك لوق» : مهلوقك فيرعتلابو

 E sS ةيصعم نكي مل ام هيدلاو ربي باب - ۸

 هع هللا لوسر يناصوأ» :ءادردلا يبأ نع امهدحأ نائيدح هتحت

 نب هّللادبع نعرخآلا ثيدحلاو - 4ةّمذلا هنم تئرب) ريسفت -0...عسنب

 .(دهاجف امهيفف) :ورمع

 ٩ - ةنجلا لخدي ملف هيدلاو كردأ نم باب 0000
 هفنأ مغر ) : ةريره يبأ ثيدح هتحت ...(.

 E ولا فو ا نا ا ا ديبا س ال تان 1۰

 .4.. ربكلا كدنع نغلبي امإ ريسفت يف سابع نبا ثيدح هتحت

 ا . ءيسلا لوقلا بتارم ىندأ فيفأتلا

 نس ا a كرشملا دلاولا رب باب - ١

 هيفو 22... تايآ عبرأ يف تلزن» :هيفو صاقو يبأ نب دعس ثيدح هيف

 : يباطخلا لوق «... ةبغار يمأ ينتتأ» ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح

 ةقفن بوجو هنم طبنتسيو ... هوحنو لاملا نم لصوت ةرفاكلا محرلا»

 هّللا يضر -رمع ىأر» :رمع نبا ثيدح هيفو «(ةرفاكلا مألاو رفاكلا بألا

a e 

 E e RRS لاو تتن ال تا 1۲

 ارق ام خار عوفر ئالا نسال :ورمع نبا ثيدح هتحن

004۸ 



 .«عئارذلا دس يف لصأ ثيدحلا اذه» :لاطب نبا لوق

 I نيدلاولا قوقع ةبوقع باب - ۳

 .2... لجعي نأ ردجأ بنذ نم ام» : ةركب يبأ ثيدح هتحت

ESER SESS نيدلاولا ةوعد باب - ٤ 

 نم د ولوم ملكت ام) ثيدحو «( تاباجتسم تاوعد ثالث » : نائيدح هتحت

 مألا ةباجإ راثيإ- ةينازلا ةأرملاو همأ عم جيرج ةصق هيفو («.. دهم يف سانلا

 عّوطتلا ةالص ىلع .

ER وقسم بف ةينارصنلا مألا ىلع مالسإلا ضرع باب ٠ 

 ءاعدلا بلط  امهل هِي هؤاعدو ءهّمأ مالسإو «ةريره يبأ ثيدح هيف

 ا

 SS امهتوم دعب نيدلاولا رب باب - 5

 ثالث نم ّألِإ لمعلا عاطقنا اهنم ؛ةعوفرمو ةفوقوم ثيداحأ ةعبرأ هتحت

  (نامّرلا َّرَّمَم ىلع هئاقب لوطل ىوقأ فينصتلاو» : يكبّسلا لوق هيفو

 .اهل ءاعدلاو ةافوتملا مألا نع قدصتلا

 O هوبأ هلصی ناك نم رب باب - ۷

 NENE د ارو تورو ف سم
 1 .(هيبأ

 el هابأ لجرلا يمسي ال باب - ۸
 دلاولا مامأ يشملا نسحي- ...٠ همساب همست ال) :ةريره يبأ رثأ هتحت

 . ..قيرط ةروعو وأ ةملظك ؛ةجاحل

 ET ؟هابأ ينكي له باب - 4

 . ةينكلا فيرعت  رمع نبال رثأ هتحن

005 

0° 

°٦ 

5١ 
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SSE يحس نجس بكت محرلا ةلص بوجو باب - ۲٠ 

 هتادانمو « نيبرقألا كتريشع رذنأو ف : لوزن يف ةريره يبأ ثيدح هتحت

O بعك ينب اي : هل 

E بب9 محرلا ةلص باب - ١ 

 ةّلص ةماعو ةصاخ ىلإ محرلا يبطرقلا ميسقت «بويأ يبأ نع ناثيدح هيف

 ىلثُما قيرطلا ىلإ اودوعي نأ بيغلا رهظب مهل ءاعدلاب راّفُككلا نيبرقألا .

 قلخلا لجو رع هللا َقَلَخ ) : ةريره يبأ نع ثيدح هيفو ...٠ .

 iE NS SSD محرلا ةلص لضف باب - ۲
Eيو ووك  E E ١ 

 ما لاا لجو رع هللا لاقو «فوع نز وم ا ةيدعو

 قيدللا بق تيادح هنيفو ةف ءامألا نأ لع ظفاطا هب لدخشا

 .هانعمب ةشئاع ثيدحو «(نمحرلا نم ٌةنَجَّش محرلا» :ورمع

 O رمعلا يف ديزت محّرلا ةَّلص باب - ۳
 .انخيشل دئاوف كلذ يف ناحيرص ناثيدح هتحت

 ل م ل هّللا هبحأ همحر لصو نم باب - ۲٤

 .(هلجأ يف َءیسن همحر لصوو هّبر ىقتا نم :رمع نبا نع رثأ هيف
 م ا برقألاف برقألا رب باب _ ٥

 E ا ل

 ؟ءابآلا ىح يف رّركتي مل ام ؛تاهّمألا ىح يف رّركت اذامل

 تا ا .محرلا عطاق مثإ باب - 5
 «كلذ ليوأتو (محَر عطاق ةتجلا لخدي ال» :معطُم نب ريبج ثيدح هيف

 ينِإ براي » :اهلوقو هناحبس اهبرل محرلا ىوكش هيفو «ةريره يبأ ثيدحو
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 ةرامإ نم ةريره يبأ ذوعت يوري ناعمس نب ديعس رثأ هيفو ««... تملظ

 . نايبصلا

 ERR ايندلا يف محرلا عطاق ةبوقع باب - ۷
 e EEN A كي نإ عيدصتسل

 Se ءىفاكملاب لصاولا سيل باب - ۸

 عطاقلاو ءىفاكملاو لصاولا يف ظفاحلا مالك  ورمع نب هّللادبع ثيدح هتحت

 0000 ملاظلا محرلا اذ لصي نم لضف باب - 4

 كفو و (ةمسنلا قتع» نيب قرفلا نايب هيفو «ءاربلا ثيدح هتحت

 .(ةبقرلا

aE ملسأ مث ةيلهاج لا يف همحر لصو نم باب - "٠ 

 ارنا ورتب دل هاب سي تت اعج هيوس نيو ووجم

 يف اعل سيف مالك ؟ لدا مث كرتتلا يف ريش لع نيف ءانلعلا

 كلذ .

 E ةيدهتلاو كرشملا محرلا يذ ةلص باب -.۹

 .ءاريسلا ةّلَحلا عم رمع هيبأ ةّصق يف رمع نبا ثيدح هيف

 5050 مكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ نم اومّلعت باب _ ”؟

 ةبسانم نايبو  نيعوفرم احصو سابع نباو رمع ىلع نافوقوم ناثیدح هيف
 ىلإ ةعراسملا ىلع براقألا ضح «  ةحيحصلا » يف امك سابع نبا ثيدح

 .ةمايقلا موي سانلا نود اونوكي الأو ريخلا يف سفانتلا

 E A RE مهسفنأ نم موقلا ىلوم باب _ ۳

 هفصوو «مهيف هتبطخو ًاشيرق هلي هعمج هيفو «عفار نب ةعافر ثيدح هيف

 .خلإ «... اتم انفيلح» :هلوقو «ةنامألاب مهايإ
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r sae Ae ةدحاو وأ نيتيراج لاع نم باب - ٠ 

 كلذ باوث نايبو «نهيلع ربصلاو تانبلا ىلإ ناسحإلا .

 ا م تاوخأ ثالث لاع نم باب ۔ ”ه
 .(نهيلإ ناسحإلا : ىنعم  يردخلا ديعس يبأ ثيدح هتحت

 EE SAS ةدودرملا هتنبا لاع نم لضف باب - "4

 كل وهف كسفن تمعطأ ام) رت اممم علا يحل

 ْ .( ةقدص

 /”  ةنبجم ةلخبم دلولا باب 1
 اورو هّللاب اوفلحاو :ثيدح  ُطَوْلَأ دلولاو يلعّرعأ ءركب يبأ رثأ هيف

 مد نع هلأس يذلا يقارعلا ىلع هّدرو «رمع نبا ثيدح هيفو ؛«اوقدصاو
 ش !ةنضوعتبلا

 ادا O قتاعلا ىلع يبصلا لمح باب - 8
 هبا يتإ مهلا #4 يبتلا لوقو نتستللا يف ءارسلا تبدنح هنت

 ش اف

 EE RSA ا يسوم نيعلا ةَرق دلولا باب "9

 نأ ىنمت نم ىلع هدر لثم ربعو مّكح هيف دوسألا نب دادقملا نع رثأ هتحت

 نيب قرف هّنأو ءهّللَي اهيف ثعُب يتلا ةرتفلا هفّصوو ! هم يبتلا ىأر نوكي

 .هدلوو دلاولا نيبو «لطابلاو قحلا
 E ا ع و هدلوو هلام رثكأ نأ هبحاصل اعد نم باب - ۰

 بقا ترحب نان دار اعلا ينط كلو يعيش تا هيدشاف
 .انخيش اهرکذ دئاوف  حالصلا
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 انا وام ع و قا تاميحر تادلاولا باب - ١

 لك تطعاف «ةرمتلا تمسق يتلا ةأرملا يف سنأ ثيدح هيف

 لاحم وأ لوقف E حلا E عم

 هي تسلا عملا الا رصين ا هيفو

 .(هتراقحل

 نايبصلا ةلبُق باب 4۲

 امهنم دافتسي كلذ كرت نم نابهري ؛ةريره يبأو ةشئاع نع ناثيدح هيف
 .نطابلاب رهاظلا ةقالع نايب

 هدلول هربو دلاولا بدأ باب - ۴۳

 لئاسلا لاوحأب يتفملا مامتها- هايإ هيبأ ةلحنو ريشب نب نامعنلا ثيدح هيف

 ةدافإلل ةعاطتسالا ردق تالماعملا رومأ يف ءاملعلا كا ارشإ- ىوتفلاب ةقّلعتملا

 .عرشلا ماكحأ نم
TEE Rs محري ال محري ال نم باب - ٤ 

 اذا فوقوم رمع نع ثلاثلاو ءريرجو ديعس يبأ نع ثيداحأ ةثالث هيف

 نع اهرفاح سرفلا عفرت ىتحوو : هلع هلوق يف ركأذلاب سرفلا صخ
 اهدلو ..(.

 ا ا سا ما سا حو ءزج ةئام ةمحرلا باب _ 4ه

 قيلعت  ؟ركذلاب سرفلا صخ اذامل . كلذب حيرصلا ةريره يبأ ثيدح هيف

 . ظفاحلا مالك هلقنو انخيش

 ا ا د م تلا ع راجلاب ةاصولا باب - 45

 «راوجلا بتارم- ( .. . راج لاب ينيصوي ليربج لاز امو :ةشئاع ثيدح هيف

 نمؤي ناك نم » : يعازُخلا حيرش يبأ ثيدح هيفو راجل شا ليي عيا ذاب
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 .(... رخآلا مويلاو هّللاب

 0 اا راجلا قح باب - ۷

 -(... ةوسن رشعب لجرلا ينزي نأل» :دوسألا نب دادقملا ثيدح هتحت

 .انزلا مثإ توافت

 راجلاب أدبي باب - كون

 ناسحإلا راج لاب ليربج ةيصوت يف ورمع نباو رمع نبا نع ناثيدح هيف

 يللا ريع راخا ىلإ
VEO AAs اباب مهبرقأ ىلإ يدهي باب - ٤۹ 

 ىلع ملعلا ميدقت » :ظفاحلا مالك  كلذب حيرصلا ةشئاع ثيدح هيف

 ش . ( لمعلا

 ا ل وول نانو بت ناريجلا نم ىندألاف ىندألا باب - ه٠

 يف كلذ ةدئاف أراد نيعبرأ ىلإ راجا نأ يف يرصبلا نسحلا رثأ هممت

 .هفلآتو عمتجملا نماضت

 Taree راجلا ىلع بابلا قلغأ نم باب - 1

 موي هراجب راجلا قلعت نايبو «كلذ يف حيرصلا رمع نبا ثيدح هيف
 . ةمايقلا

 ااا AKS هراج نود عبشي ال باب - ۲

 .كلذب حيرصلا سابع نبا ثيدح هيف
 EA ناريجلا يف مسقيف قرملا ءام رثكي باب _ ۳

  ىرخأ اياصو ًاضيأ هيفو «كلذب حيرصلا ٌرذ يبأ ثيدح هيف
 هللا ةعاط نع قيست يعلا تاّيلكشلاو تاّيرهظملا ءاغلإ

 فاحت

 ها



 0000 0 00010 حلاصلا راجلا باب هه

 E ملسملا ءرلا ةداعس نم » : ثراحلا دبع نب عفان ثيدح هيف

 CEE CRS N Ee ءوسلا راج لا باب ه5

 ىنعم ماقملا راد يف ءوسلا راج نم ذّوعتلا ةريره يبأ نع ناثيدح هيف
 لجرلا لتقي ىتح ةعاسلا موقت ال» :ىسوم يبأ نع هيفو- ماقملا راد

 .(... هراج

 EV Se SS هراج يذؤي ال باب هال

 .ناسللاب راج لا ءاذيإ ناوحمي ال دق مايقلاو مايصلا  ةريره يبأل ناثيدح هيف

 ااا يرام موج دم ةاش نسرف ولو اهتراجل ةراج نرقحت ال باب - ۸
 يف ةيوغل تادافإ- ةريره 0 يلهشألا ذا لمورمع نع ناد هيف

 يف ءىرما لك » : ثيدح اب دئرَم يبأ رأت - « تاملسملا ءاسن اي » : هلع هلوق

 .ةلصب وأ ةكعك ولو هيف قّدصت الإ موي هعطخي ال ناكف (... هتقدص لظ

 OE ST e o راجا ةياكش باب 8

 ىكش نمل هلع هرمأ امهيفو «ةفيحج يبأو ةريره يبأ نع ناثيدح هيف
 .نّيعملا نعل زاوج  قيرطلا ىلع هعاتم عضي نأ ؛هراج
 EN 00011 جرخي ىتح هراج یذآ نم باب - ۰

 . كلذ ىلع اتام اذإ نيّملسملا عطاقت ةبقاع- نابوث نع رثأ هيف

 OV ا نسا عب NSE يدوهيلا راج باب ١

 يبْتلا ةيصوي اجّمحُم يدوهيلا راج لاب ءدبلا يف ورمع نب هللا دبع رثأ هيف
 .راجلاب هو

 مكم



 161 يو وب كلا ناو هيمو نب ىو راج اتسج ةوزكل تاما

 . (مركأ سالا يأ هلت هللا لوسر لكس :ةريره يبأ ثيدح هيف

 رجافلاو بلا ىلإ ناسحإلا باب - 5

 .# ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له ]ف :ريسفت يف ةيفنحلا نبا رثأ هتحت

 اذن e ا يع ًاميتي لوعي نم لضف باب - 4
 .(... نيكاسملاو ةلمرألا ىلع يعاسلا» :ةريره يبأ ثيدح هيف

 كل ا ل سم هل ًاميتي لوعي نم لضف باب 5
 : هع هلوقو ءاهيتنبا نيب ةرمتلا تمسق يتلا ةأرملا ةّصقب ةشئاع ثيدح هيف

 . (ًائيش تانبلا هذه نم يلي نم»

 اك ا هيوبأ نيب اميتي لوعي نم لضف باب -

 ةّنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ) : دعس نب لهسو يرهفلا ةرم نع ناثيدح هيف

 انتاجرد نم ىلعأ هع يبنلا ةجرد :تلق نإ لاطب نبا لوقو ««نيتاهك

 نع رثأ هيفو .كلذ ىلع انخيش باوجو ؟ةنجلا يف هعم نوكن فيكف
 .ميتي هناوخ ىلعو لإ ًاماعط لكاي ال هنأ دوعسم نب هّللادبع

 Ae ميحرلا بألاك ميتيلل نك باب - ۷

 زوجي هنأ يف نيريس نبا نع رخآو «مالسلا هيلع دواد نع يليئارسإ رثأ هتحت
 ايدا بلا برک

 VA SSS ASE AA EAE ميتيلا بدأ باب 58

 يناليجلل بيط هيجوت  طسبني ىتح ميتيلا برض يف ةشئاع نع رثأ هتحت

 ش ل ىف

 اذا eee دلولا هل تام نم لضف باب 54 ۔

  مسقلا ةلحت ىنعمو ةريره يبأ نع اهنم ةعبرأ :ثيداحأ ةينامث هيف

 هكا



 نع يقابلاو .ءاسنلا وأ لاجرلل ؛سوردلل عوبسألا مايأ نم موي صيصخت

 سنأو ٌرذ يبأو ميلس ماو رباج
TSا  

E EO EE EEيف ءاملعلا  

 .(بوقرلا»

 VINE N ا 1 د د د دز دز ب 7 ةّكَلملا نسح باب -

  نيملسملا برض نع يهنلا هيفو «دوعسم نبا نع : لوألا : ناثيدح هتحت

 يبنلا مالك رخآ ىف ؛ىلع نع : يناثلا ؟ةميلولا ةوعد ةباجإ مكح وه ام

 FAM ا ا برت طفلا و املا الا نان يضم نب ةكلملا ءوس باب - د

 !مهرارش نم ساّتلا رايخ فرعي فيكو ءادردلا يبأ نع رثأ هيف

 VAR ا 000 : بارعألا نم مداخلا عيب باب 2 ۲

 ؟دبعلا ريبدت وه ام اهتعابف اهترحس اهل ةّمأل ةصق يف ةشئاع نع رثأ هيف

 .نيباصملا ىلع نوؤرقي نم ضعب هب طروت ةناهكلا ناولأ نم نول
 VV E RS oR مداخلا نع وفعلا باب _ ۳

 - ةالصلا لهأ برض نع يهتلا هيفو «ةمامأ يبأ نع لوألا : ناثيدح هتحت

 نيعبس موي لك يف هنعاوفعا» :ثيدح كلذ يف يبيطلل سيفن مالك

 يبنلا قّلُخ سنأ فصو هيفو سنأ نع : يناثلا ثيدحلاو  مداخلا ينعي (ةّرم

 ىلع باتعلا كرت يف «حتفلا» يف دّيج هيجوت  هلماعي ناك فيكو هلي

 . هيلإ جيتحا اذإ هب رمألا فانكتساب تاف ام

AE SP SRE ESE e , بنذي مداخلا باب _ ٤ 

 . ةمألا برض ىف ةربص نب طيقل ثيدح هتحت

oY 



 OA eet نظلا ءوس ةفاخم همداخ ىلع متخ نم باب
 دولل ىقبأ هّنأل ؛لماعتلا يف حوضولاب ةححيصن- ةيلاعلا يبأ رثأ هتحت

 . قوقحلاو
 Ae ز ز زة نظلا ةفاخم همداخ ىلع دع نم باب - 5

Eمارا عا نانا  

 اك RS ا م مداخلا بدأ باب ۔ ۷

 نع ثيدح هيفو «فرصلاب رظنأ هنأل ؛همالغ هدلجو رمع نبا نع رثأ هيف

 كيلع ردقأ هّلل» :همالغ برضي وهو «هل هلع يبتلا لوقو «دوعسم يبأ

 .(هيلع كنم

 ا ل ههجو هّللا حبق لقت ال باب _ ۸

 هنأل  مالسلا هيلع مدآ ىلإ عجري ريمضلا «ةريره يبأ نع :ناثيدح هيف

 .(ةحيحصلا ) يف هركذ انخيشل ديج مالك - روك ذم برقأ

 برضلا يف هجولا بنتجيل باب - 8

 فيرعت  رباج نع :رخآلاو «ةريره يبأ نع :امهدحأ :ناثيدح هتحت

 ْ .ناؤيملا مسو مكد مولا

 ON ASE باجيإ ريغ نم هقتعيلف هدبع مطل نم باب - ۰

 الو اقلاو E م ع وعلا ف ا وصعل

 رجع نبا نع
 1 ا ا دبعلا صاصق باب - 65

 صاصقلا فاخأ ينأ الول» :همداخل هلوقو ناملسو راّمع نع رثأ هيف

 ريشي يوونلا طايع ةر ا نع تاكيد و «كيكتجوأل

 ىلإ قوقحلا ندؤتل» :ثيدح نم ؛ةمايقلا موي اهتداعإو مئاهبلا
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 .(اهلهأ

 ااا نوسبلت امم مهوسكا باب - ۲

 .رباج نع : يناثلاو «ةصق هيفو «رسيلا 5 : لوألا نائيدح هيف

 ديبعلا بابس باب ۔ ۸۳

 اونيعأ» :ةريره يبأ رثأ  ةّلخلا فيرعت  ةّصق هيفو ءَرذ يبأ ثيدح هتحت

 ىلع مالسإلا ضح يف صوصن. لماعلا فيرعت  (هلمع نم لماعلا

 .اهعرزو ضرألا رامثتسا

EE قيطي ال ام لمعلا نم دبعلا فلكي ال باب _ ٤ 

 ةريره يبأ ثيدح هيف .

CEN et ةقدص همداخو هدبع ىلع لجرلا ةقفن باب _ ٥ 

 ىنعم  ةريره يبأ نع نارخآلاو «مادقملا نع :اهدحأ :ثيداحأ ةثالث هيف

 يف امك ىنغ ريكدت ةدئاف- « ىنغ ىقبام ةقدصلاريخ» :ثيدحلا

 «ةاقرملا» . 1

 AY هدبع عم لكأي نأ هرك اذإ باب - 5

 .ربكلا نم نوكت ال دق ةهاركلا هذه نأ نايب_رباج ثيدح هيف

 E a E ؟لكأ اذإ هعم همداخ سلجي له باب - ۷

 . ءاقرألاب هتيصو هيفو مع نع رثأو < ةريره ىبأ نع ثيدح هيف

 وا ال هديسل دبعلا حصن اذإ باب - ۸

 هلو «ىسوم يبأ نعو  ةحيصنلا فيرعت  رمع نبا نع ناثيدح هيف
 : ناسيا

 N وج وا aR عار دبعلا باب - 9
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 سا ESS ادبع نوكي نأ بحأ نم باب - ۹ ۰

 ةراشإلاو وه هلوق نم ةمجرتلا عضوم هرخآ يفو «ةريره يبأ ثيدح هيف
 .جاردإلا ىلإ

 ٩۱ - يدبع :لوقيال باب 5

 ةريغصلا ةرحلا يف ةيراجلا لامعتسا ةريره يبأ ثيدح هيف .

 TE اع A ؟يديس : لوقي له باب - ۲

  «هّللا دّيسلا» : ظفلب ريخشلا نب هّللادبعو «ةريره يبأ نع ناثيدح هيف

 .انخيشل ةفيطل ةباجإ

 EO 1 8-7 هلهأ يف عار لجرلا باب - ۳

 ریا امك الض هيفو"كنريوخلا(نيدقالام ةاميلس بأ تی ید

 اوناك اذإ نيرفاسملل ناذآلا ناذألل ًاتوص ىدنألا رايتخا نسحي - « يّلصأ

 عام

 ا ب سا سعب هئفاكيلف ًافورعم هيلإ عنص نم باب - ٠

 : ًافورعم هيلإ عّنص نمل لوقي نأ ءانثلا لضفأ هللا دبع نب رباج ثيدح هيف
Îنتن # ريع تاكو دعو  U 

 هّللا هجوب ايندلا رومأ نم ءيش لاؤس ميرحت يف «ةحيحصلا» يف ءاج

 . ىلاعت هب لأس نم ءاطعإ مدع ميرحتو «ىلاعت

Oskan ..... هل عديلف ةأفاكملا دجي مل نم باب - ٥ 

 رات ال يهد + هلع هللا لؤسرل رخال لورق فو «سنأ ثيدح هتحت

 هّلك رجآلاب ( .

 O aaa EAR سانلا ركشي مل نم باب ۔ 5

 «ةهراك لإ جرخأ ال» :سفنلا لوق طابترا نايب ةريره يبأ نع ناثيدح هيف
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 . بابلاب

 FON SSE هسا اخ وال هاخأ لجرلا ةنوعم باب - ۷

 نبا لوق ۔ «؟ريخ لامعألا يأ » : هيَ يبنلا هلاؤس هيفو «رذ يبأ ثيدح هيف

 هر لوسرلا ىّمس اذا « عناصلا ريغ ةناعإ نم لضفأ عناصلا ةناعإ» :رينملا

 ؟ةقدص رشلا كرت

 م لا ةرخآلا يف فورعملا لهأ ايندلا يف فورعملا لهأ باب - ۸

 فيرعت  يسرافلا ناملسو يدسألا ةمرب نب ةصيبق نع ناغيدح هيف

 . فورخملا

 ةقدص فورعم لك نإ باب _ 4

 ملسم لك ىلع» :ىسوم يبأو هَّللادبع نب رباج نع : ثيداحأ ةثالث هيف

 .رذ يبأو ««ةقدص

A ee راما بما ىذألا ةطامإ باب - ٠ 

 يبأ نع :يناشلاو «يملسألا ةزرب يبأ نع : لوألا «ثيداحأ ةثالث هيف

 ؛نيملسملا قيرط نع كوشلا طامأ دبعل رَّقَغ ىلاعت هللا نأ هيفو «ةريره

 هع هللإ ضر ةباح ملا نطعي لوق ةر ءَرذ يبأ نع :ثلاشلاو

 يعارلل ةيعرلا ىوكش  «روجألاب روث دلا لهأ بهذ : هي هللا لوسرل .

 ا خلا ا ا وس يتم فورعملا لوق باب - 5

 نع: نناعلاو (يسطخلا ديزي ني هللاي نع لوألا «كليداعا ةثالث هيف

 نع :ثلاغلاو «ةجيدخ تاقيدص ىلإ هَ يبنلا ناسحإ هيفو «سنأ

 ' .ةفيذح

 ۲۷١ ... هلهأ ىلإ هقتاع ىلع ءيشلا لمحو ةلقبملا ىلإ جورخلا باب - ۴

 هللا يضرم E E E e رك نيف
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 بابلا ةقالع- (... هقنعل يتمأ نم دبع اميأ) :ثيدحو  امهنع

 . باتكلاب

 رق يا خلال مسا ةعيضلا ىلإ جورخلا باب 2 ۳

 ىلع هدوعصو دوعسم نبا ةصق يف يلع ثيدحو «ديعس يبأ نع رثأ هيف
 ناونعب ةعيضلا ىلإ جورخلا ةقالع- هيلع هيَ يبنلا ءانثو «ةرجشلا

 . باتكلا

 TAT SERS هيخأ ةآرم ملسملا باب _ 4

 فانصأ ضعب نايب دروتسملا نع ثيدحو «ةريره يبأ نع ناثيدح هيف

 .راثلا لهأ دنع ةوسكلاو ماعطلا

 سلا ابا سكب حازملاو بعللا نم زوجي ال ام باب - 5

 مكدحأ ْذُخأي الو : بئاسلا نب هللادبع لج ديعس نب ديزي ثيدح هتحت

 ش . (اًذاج الو ًابعال هبحاص عاتم

 A ا جالا ومنو كمبو هدام ممم ريخلا ىلع لادلا باب - 5

 رجأ لثم هلف ؛ريخ ىلع لد نم9 :يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح هيف

 ش .(هلعاف

 ل ام ea سائلا نع حفصلاو وفعلا باب - ۷

 نم ةيدهلا لوبق - هتمس يتلا ةيدوهيلا لتق هيَ هكرت يف سنأ ثيدح هيف

 ذخ إل ريسفت يف ريبزلا نبا رثأ هيفو «ةمالسلا ىلع رومألا لمح  نيكرشملا
 ىلع ٌدرلا «.. .اورسيو اوملع» :سابع نبا ثيدحو «ةيآلا 4 ... وفعلا

 . يعسو يف سيل بضغلا عفد :لوقي نم
 ل ل e سانلا ىلإ طاسبنالا باب - ۸

 نحنا :تيدخلا تعمد ةاروعلا ىف هلع ىبتلا فصو ىف ورم نبا رثا ةف
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 یاب یخ لمعأ ال١: لورق نك دمحلا مانإلل يفت درد هيما ةمآ

 . ساثلا يف ةبيرلا ريمألا عابتا يف ةيواعم ثيدح هيفو .« يقزر

 .ميغلا ىأر اذإ هلع هريغتو ةشئاع ثيدح

 ةرثك نإف ؛كحضلا اورثكت ال» :لوألا ةريره يبأ نع نائيدح هيف

 AE ولا ينل Ea هني حجل

 . طهرلا

 نا ًاعيمج لبقأ لبقأ اذإ باب _ ۱
 بيوبسلا طابترا نايب هلم يبنلا فصو يف ةريره يبأ ثيدح هيف

 . باتكلاب

 EON ري نمتؤم راشتسملا باب _ ۲

 ثيدحلا ةبسانم نايب نيتناطبلا .يف هع هلوق هيفو «ةريره يبأ ثيدح هيف

 .ةجوزلا ةلزنم ومس ةناطبلا فيرعت «(  يذمرتلا ننس حيحص » نم

 0 و ا و و ور ةروشملا باب - ۴۳

 ©« رمألا [ضعب ] يف مهرواشو و :ةءارق يف سابع نبا نع رثأ هيف
 نم : ةيطع نبا لوق  يرصبلا نسحلا رثأ هيفو «ىروشلا يف راثآو صوصن
 .« بجاو هلزعف ؛نيدلاو ملعلا لهأ ريشتسي ال

 سم دشر ريغب هيخأ ىلع راشأ نم مثإ باب _ 4
 ضعب نع راثآ  فيعضلا يف ةمجرتلا عضوم همامت «ةريره يبأ ثيدح هتحت

 . ةياورلا نم لالقإلا يف فلسلا

 مالا



 ما ل سانلا نيب باحتلا باب _ ١6

 . ىلاعت هللا يف ةّبحملا لوح رعشلا نم ناتيب  ةريره يبأ ثيدح هيف

 N TS CSS ةفلألا باب - 5

 .ةدوملاو ةبارقلا يف رعشلا نم ناتيب - سابع نبا رثأ هتحت

 ماكل ا تا وم 7171000 حازملا باب - 7

 هذه يف ءاملعلا لاوقأ- «ريراوقلاب كقوس ًاديور » :سنأ نع نائيدح هيف

 لوقأ ال يّنِإ ) :هلوقو ُهّْنكَع يبتلا ةبعادم يف ةريره يبأ نع ثلاثو . ةرابعلا

 ةحدابم يف هّللادبع نب ركب نع رثأ هيفو «هنع يهنملا حازملا_«اّمح لإ

 . خيطبلاب  مهنع هللا يضر ةباحصلا

 و وبلا و عل وس وو يبصلا عم حازملا باب - ۱۸

 :دوعسم نبا لوق -اهنع يهنملا ةطلاخلا «ريمع ابأ اي) :سنأ ثيدح هتحت

 صاعلا نباب فورعملا سابعلا يبأ عمج - « هتملكت ال كيدو ساتلا طلاخ »

 . كلذ يف ءاملعلا ةضافإو «ثيدحلا اذه نم ةديدع دارت

 PEC ب تا دع قلخلا نسح باب 28

 : لوألا ءورمع نبا نع ناثيدحو - قلخلا فيرعت  ءادردلا يبأ ثيدح هيف

 لوسر سلجم نم مهبرقأو مهّبحأ نايب يف : يناثلاو «ساتلا رايخ نايب يف
 «« قالخألا حلاص مَتأل ) ىنعم  ةريره سينا نح ا ا قيال

 یه ایر نيو ل تااجود ا عب فاو

 ليلهتلاو حيبستلا لضف هيفو  دوعسم نبا نع رثأ هيفو «رييختلا
 .ديمحتلاو

 ماو وا سا يدا يقم اواو سفنلا ةواخس باب 2

 ىنغب دارملا «ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل» :ةريره يبأ ثيدح هيف
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 ا ام بخو هک ع يبنلا قلخ نايب يف سنأ نع نارخ آو «سفنلا

 دوج يف ريبزلا ن ن ا و ر ل له وام ثيادح هيفو

 .امهدوج نيب قرفلاو ءءامسأو ةشئاع

 PO ملا سلا يهل حم SD مرسم حشلا باب ۔_ ۹

 .دوعسم نبا رثأ هيفو «لخبلاو حشلا نيب قرفلا  ةريره يبأ ثيدح هيف

 .ركنملا نع

 اا 1 1 11 اوهقف اذإ قلخلا نسح باب ۲۲

 هَقّلُخ نسحب لجرلا هغلبي اميف «ةريره يبأ نع ةثالث «ثيداحأ ةرشع هيف

 هيفو ؟هيقفلا ىنعم  قالخألا نيسحت ىف هقفلا رثأ  امالسإ ساتلا ريخ هّنأو

 يف «ورمع نبا نع رثأ هيفو هلي ىبتلا دوج فصوو «ةحمسلا ةّيفينحلا

 ا هاا وام ف راف ا عم ا ره فو دك هتقو ىرادتلاب

 يف يراصنألا ناعمس نب ساون نع رشاعو «نيرسعملا نع زواجت رسوم نع

 . مثإلاو ربلا نايب

 PAE و جا ا SS ESATA لخبلا باب - ۴۳

 زاوج ةريشعلا رومأب هب يبنلا مامتها  رباج نع نائيدح هيف

 يهنم رومأ يف ةريغملا نعو  ةميلولا يف ةناعإلا زارج  ةحلصمل ةبيغلا

 TAN Saree حلاصلا ءرملل حلاصلا لالا باب _ 64

 ثعب (حلاصلا ءرملل حلاصلا لاملا معن » : صاعلا نب ورمع نع ثيدح هيف

 هالو



 درفلل يداصتقالا ىوتسملا نيسحت ىلع لمعلاو «ةمينغلل شيجلا مكاحلا

 . يراصنألا نصحم ثيدح هيفو «ةمألاو

 a سال اواو بس ومما فار نموا نيف نيت فانا 10

 - «معنلا نم سْفَتلا بيطو ١ : هلع هلوقو بيبُخ نب هّللادبع مع نع هيف

 بيط فصو يف سنأ نع هيفو «لاملا يف يروثلا نايفس نع ةروثأم لاوقأ

 هيفو .مهلك سانلا لبق ودعلا ىلإ هيَ هجورخ  هتعاجشو هلع يبنلا سفن :
 . (ةقدص فورعم لك ) :رباج نع

 ل ا دز ب فوهلملا نوع نم بجي ام باب 5

 .امدقت ناثيدح هتحت

 ما هقّلُخ نسحي نأ هللا اعد نم باب 2 ۷

 كلذ ريسفت يف ءاملعلا هلاق ام (نآرقلا هقّلُخ ناك » :ةشئاع ثيدح هتحت

 1 .بابلاب ثيدحلا ةقالع

 aA Sa ..... ناعطلاب نمؤملا سيل باب _ ۸

 ؛طق ادحأ ًانعال هللادبع تمس امو :هّللادبع نب ملاس لوق هيف

 تاد و ميقا ا وک ق ا ا نقيل

 قفرلاب رمألا «مكيلع ماسلا » هع يبنلل اولاق نيذلا دوهيلا يف ةشئاع

 هيفو ؛ةمكحو قفرب سفنلل راصتنالا- موصخل ا عم لماعتلا بدأ  ملحلاو

 ثيدح هيفو ««نا طلاب نمؤملا سيل» :دوعسم نبا ثيدح

 ىنعم- شحفلا ٌمذ يف هنع رثأو نيهجولا يذ مذ يف ةريره يبأ
 محلا

Eras See ناَعّللا باب _ ۹ 

 مالك



 .نينعالتملا يف ةفيذح رثأ هيفو  قيدّصلا
 ل ا ا E ةليع نقل سا تانتع او

 وأ «دوعأ ال١ : بئاتلا لوق  هقيقر ضعب اهيبأ قتع هيفو «ةشئاع نع هيف

 .هوحن
 رفاكلا نعل باب _ ١

 . .٠ .ًاناَعل تعبأ مل» : هً ەلوقو «ةريره يبأ نع هيف

 مامتلا باب 2 ۲

 اذام  مامنلاو تاّبقلا نيب قرفلا (تاّبق ةّنجلا لخدي ال» :ةفيذح نع هيف

 نايب يف ديزي تنب ءامسأ ثيدح هيفو ؟ةميمنلا هيلإ تلقت نم لعفي

 . مهرارشو ساتلا ٌرايخ هلع يبتلا
 هك اهاشفأف ةشحافب عمس نم باب - *”١

 لاكتلا ئري ناك هّنأ» ءاطعو «فرع نب ليبشو «يلع نع راثآ ةثالث هيف

 . ( ىنزلا عاشأ نم ىلع

Cea 10 2000 بايعلا باب _ ٤ 

 ةريبج يبأ نعو «ًأرذب عيياذم ًالجع اونوكت الو : يلع نع :راثآ ةثالث هيف

 يف ظفاحلا مالك #  باقلألاب اوزبانت الو لوزن ةبسانم يف.كاحّضلا نب

 شحافلا بحي ال هللا نإ» :ساّبع نبا نع هيفو  مّرحناو زئاجلا بقللا

 .(شحفتملا

CVE RSE حدامتلا يف ءاج ام باب _ ٥ 

 «ليولاو حيولا نيب قرفلا- « كبحاص قنع تعطق» ةركب يبأ ثيدح هيف

 يف حدملا زوجي ىتم ( لجرلا رهظ متكلهأ» : ىسوم يبأ ثيدح هيفو

 .رمع نع نارثأ هيفو ؟هجولا
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 هب اًنمآ ناك نإ .هبحاص ىلع ىنثأ نم باب 2 ۹
 ) .. ركب وبأ لجرلا معن » : ةريره يبأ ثيدح هيف

 EES RES نیحادملا هوجو يف يثحي باب - ۷
 هوجو يف يشحن نأ هع لَم هللا لوسر انرمأ» :دادقملا نع ثيداحأ ةثالث هيف

 رمع نبا ثيدح هيفو ؛ةقيقحلا ىلع كلذ لمحو «بارتلا نيحادملا

 O ا 2( نجحم ثيدح هيفو «نيحادملا فيرعت

 نود ةدابعلا يف هجاهتنا يغبني ام- ورمع نبا عم هي يبتلا راوح ةصق

 ْ . ,ةموادلا ىلع صرحلاو «سفنلا ىلع ةقشم
 O e ee هيلع قشي امب كقيدص مرکت ال باب 2 ۸
 . فيضلل فّلكتلا نع يهنلا  نيريس نبا نع رثأ هيف

tan Aes ةرايزلا باب 2 ۹ 

 باطو تبط ريسفت - هللا يف ةدايعلاو ةرايزلا لضف يف ةريره يبأ نع هيف
 !ًايشام ماشلا ىلإ نئادملا ¿ نم ًارئاز هّثيجمو «ناملس نع رثأ هيفو «كاشمم
 CON رو ولاا ادت قطا دج مهدنع معطف ًاموق راز نم باب - ۰

 نع هيفو «ةرايزلل لمجتلا يف ؛ةيلاعلا يبأ نع رثأو «سنأ نع ثيدح هيف
 يملا ور سلا یر لورانس

O TA  ز ز ] ز ز] ز]ز ]ز]ز ]0 ةرايزلا لضف باب ز 2 0١ 
 هللا نأ ؛كيلإ هللا لوسر ينإف» : كّلملا لوق هيفو «ةريره ىبأ ثيدح هيف

 هح امك ةلحأ

 COC Be مهب قحلي اًمّلو اموق بحي لجرلا باب 2 5

 لو اّمَل نيب قرفلا۔ «رذ ابأ اي تّبَبحأ نم عم تن » رد ىبأ ثيدح هيف

 هني يبنلا بحأ اناف» :سنأ لوق  رذ يبأ ثيدح ىنعمب سنأ ثيدح هيفو

 هال



 .«مهايإ يبحب مهعم نوكأ نأ وجرأو ءرمعو ركب ابأو

 نبا نع هيفو  (انم سيل» ىنعم يف ءاملعلا لاوقأ - ةريره يبأ ثيدح هيف

 .ورمع نبا ثيدح ىنعمب ةمامأ يبأ نع هيفو  (رّقوي ) ىنعم  رمع
 ا وس اهو بلا وامل وبسس م ريبكلا لالجإ باب - ٤

 . ءافجلاو ولغلا ىنعم  يرعشألا ىسوم يبأ نع هيف
 ا احم ماض اضع لاؤسلاو مالكلاب ريبكلا أدبي باب _ ٥

 ةماسقلا لصأ وهو .اعم ةمئح يبأ نب لهسو جيدخ نب عفار نع هيف

 .ةماسقلا يف يوونلا مالك

 هاب و ناو ؟ ملكتي نأ رغصألل له ريبكلا ملكتي مل اذإ باب - 5

 ربتخيل هباحصأ ىلع ةلأسملا ملاعلا ءاقلإ  ملسملا لم يف رمع نبا نع هيف

Eهلل [لوشو هسا  a RR 

 . ةحلصمل

 رباكألا ديوست باب 17

 . ديسلا ىنعم  هتوم دنع هتيصوو «مصاع نب سيق رثأ هيف
 VAs ندد نادلولا نم رضح نم رغصأ ةرمثلا يطعي باب - ۸

 نوا يع دلل ضرع ةباحصلا ناك اذا

 هؤاعدو ةنيدملا هلع سلا بحت ؟رمشلا لّوأب هيم لوسرلا

 .هتمأل

 يدم ناديي انج 4۹

 :هلوقو «ةقناعملاو نيسحلا عم هلع هتصق يف قرم نب ىلعي ثيدح هيف
 . ىنم نيسح »
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 ريالا يي اعوان سس ةريغصلا ةيراجلا لجرلا ةلبق باب 2. ٠

 ةملس يبأ نب رمع تنب بنيز هليبقت يف رفعج نب هللادبع نع رثأ هيف
 ال نأ تعطتسا نإ) : يرصبلا نسحلا نع هيفو «هوحن وأ نيتنس ةنبا يهو
 - «لعفاف ٌةِّيبص وأ كلهأ نوكي نأ ًالِإ ؛كلهأ نم دحأ رعش ىلإ رظنت
 0 . لهألا ىنعم

 . تانبلا بعل يف ةشئاع نعو «مالس نب هّللا دبع نب فسوي نع هيف
 e ا .. !ينب اي :ريغصلل لجرلا لوق باب - ۲
 ناملغ ليبس يف هباحصأو اذه َنِإف» :سيفنلا هلوقو رمع نبا نع رثأ هيف
 ال نم) ىنعم  رمعو ريرج نع ناثيدح هيفو ««عباطلا عضي مهيأ ؛موق

 .(محري ال محرَي

EA oes ضرألا يف نم محرا باب - \or 

 «هّللا كّمحر اهتمحر نإ ةاشلاو » : ظفلب ةَرُق نع :لوألا ناثيدح هتحت -

 ةمايقلا موي هللا همحر روفصع ةحيبذ ولو محر نم» :ثيدح «٠ يناثلاو :
 . يقشلاب دارملا ةريره يبأ نع

 VO ا طفوا د اسلام ماطتملا لايعلا ةمحر باب 2 4

 «« لايعلاب ساّنلا محرأ هلع يبنلا ناك » :سنأ نع :لوألا ناثيدح هيف

 لعجو «يبص هعمو الجر هلع يبتلا ىأر نيح ةريره يبأ ثيدح : يناثلاو

 مدع (هل هللاركشو ىنعم ةريره ىبأ نع :لوألا «ثيداحأةعبرأهيف

 يف تبدع ةأرما يف رمع نبا نع : يناثلاو «ءاملا يقس لضفو لامعألا ريقحت
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 عامقأل ليو» ىنعم  (اومَحرُت اومحرا» ورمع نبا نع :ثلاثلاو «ةره

 OAS ةحيبذ ولو محر نم ) : ةمامأ يبأ نع :عبارلاو ««لوقلا

OR اون نسوا اس سا وتم ا مك E 

 ىلإ لمجلا ىوكش - ةرمحلا ضيب درب هل ۶ هرمأ يف دوعسم نبا نع هيف

 بعتلاو عوج ا هلع هللا لوسر .

 م SAE صفقلا يف ريطلا باب - ۷

 .ريمع ابأ اي : سنأ نع هيف

 ON هن ل عاام سا وم سائلا نيب ًاريخ يمني باب - ١ هم

 - «ساتلا نيب حلصُي يذلا باذكلا سيلا :ةبقع ةنبا موثلك مأ نع هيف

 .«ةحيحصلا» نم انخيشل بيط هيجوتو ثيدحلا حرش يف ءاملعلا لاوقأ

 OS بذكلا حلصي ال باب _ ۹

 - روجفلا ىنعم ربلا ىنعم - « قدّصلاب مكيلع» :دوعسم نبا ثيدح هيف

 . بذكلا مذ ىف هل ٌرثأ هيفو

 هاك هيوستن م ساتلا ىذأ ىلع ربصي يذلا باب أ ٠

 ؟ةطلاخلا مأ ةلزعلا :لضفأ امهيأ رمع نبا ثيدح هيف

 ها يووم جلع وا م نا ىذألا ىلع ربصلا باب - ١

 ا ل و ا ل

 ر ا «رتكدا نرد يسيل زاوج مالسلا

 . ظفاحلا لاق امك ؛مهيف سيل امم مهيف لاقي

 ONA ESASA نيبلا تاذ حالصإ باب -' ۱۲

 نم لضفأ نيبلا تاذ حالص ةجرد نأ هيفو «ءادردلا يبأ نع ثيدح هيف

 هما



 رثأ هيفو «يراقلا لاق امك ةلفانلا كلذب دارملاو «:ةقدصلاو مايصلاو ةالصلا

 . 4 مكنيب تاذ اوحلصأو ... $ :ريسفت يف سابع نبا نع

 ها يلا 0 GS باسنألا ىف نعطلا باب _ ۳

 ةبعشلا ىنعم  (ىتمأ امهكرتت ال ناتبعش » : ظفلب ةريره ىبأ نع هيف

 .بسحلاو

OTE esa ابطل هم جوا ناو لجرلا ةرجه باب 2 ٤ 

 اهبراقأ ضعب طّسوتو «ريبزلا نب هّللادبع ةشئاع رجه ةصق هيف للإصلاح 

 ؟نيمصاختملل لايل ثالث نارجه نع ىفع اذامل

OF re SSSA 000 ملسملا ةرجه باب 11٥ 

 قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال» :سنأ نع :لوألا «ثيداحأ ةتس هيف

 راب دساحلا ّنَأ ؛ءاملعلا نع «ربكألا زنكلا» بحاص هلّقن ام- «لايل ثالث
 نع :ثلاثلاو «يراصنألا بويأ ىبأ نع : ىناثلاو «هجوأ ةسمخ نم هبر

 رثأ نايب يف سنأ نع :عبارلاو «سفانتلاو ضغابتلا نع يهنلا يف ةريره يبأ

 تسل» : ةشئاع نع :سداسلاو «نيرجاهتملل ةتجلا نامرح ىف يراصنألا

 .اهلوق وأ اهلعف نم ةأرملا لاح لجرلا ءارقتسا- « كمسا لإ رجاهأ

 ES 5000000 ةنس هاخأ رجه نم باب 29-5

 يالا شار ونا كتيرا مك

 هوة SASS EEE قيرجتملا تا 13۷

 . (ملسملا ةرجه باب ) يف مدقتملا يراصنألا بويأ يبأ ثيدح هيف

SEO eS eae ea ءانحشلا باب - ۸ 

 ياضغبلاو ةوادعلا يف بجر نبال سيفن مالك ةريره يبأ ثيدح هيف

oAY 



 نظلا مرحت يف هل ثلاث ثيدحو «نيهجولا يذ يف هل ناث ثيدحو
 يذلا نظلاب لمعلا كرت دارملا سيل» : يباطخلا لوق ... ربادتلاو ضغابتلاو

 موي ةنجلا باوبأ حتفت» : ظفلب عبار ثيدحو (.. . ابلاغ ماكحألا هب طانت

 . ) :هيفو «ءادردلا يبأ ثيدح هيفو .٠ . سيمخلا مويو نينثالا

 .(ةقلاحلا يه ةضغبلا

 SOF Sa تس ل نار اخ ىلع ا نهالاب ن4

 .منغلا يعارل هلاق امو «رمع نبا نع هيف

 نو

oAY 



 و

LDA 
 نو9 م

www.moswarat. com 
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 7 زحل نب ار أ



 تاما
 تغافل وفحص طلاق وقح

 لوألا ةَصّبظلا

 نه 1 ۳

 اهباحصأ تاداهنجاو ءارآ نع ردعت

 يم تالرّيَسلا
 ۰۳٤۹۸۸۷ ام _ ةا 008 + بص

 تیرا ۔ اع

  O EE EERE ARETEا E E ععيبنوتلاورعشنلاو عاطل مزح نبأ راك
 تنروقلتب _ توز : ۷۰۱۹۷4
O O gr a A ESSE AM BESE 



 يرج» یھ یج
 هيمي احم بييوج جد عد

 ٠ لاثمأ هرک نم باب. السّوء  ١95

  2 0١لاق هلم يبنلا نع «سابع نبأ نع :

 .(هئيق ىف عجري بلكلاك .هتّبه يف دئاعلا ؛ ءوّسلا لثم انل سيل»
 كا :م .هتّقدصو هنبه يف عجري نأ دحأل لحي ال ب- ٠ ةبهلا كل ه١ :خا

 .[ 5 ح «تابهلا

 هب حرشلا *

 ةفصب فصتن نأ نينمؤلا رشعم انل يغبني ال :يأ :(ءوسلا لَكُم انل سيل)
 .مهلاوحأ سخأ يف تاناويحلا سخأ اهيف انهباشي ؛ةميمذ

 هَّللو ءوّسلا لغم ةرخآلاب نونمؤي ال نذل : ىلاعتو هناحبس هللا لاق
 ىلع ّلدأو «كلذ نع رجزلا يف غلبأ اذه لعلو «[ ٠١ :لحنلا ] 4 ىّلعألا لذا
 .(؟88/8) «حتف» .ةّبهلا يف اودوعت ال لاق ول امم ميرحتلا

 . عجارلا : دئاعلا : ( هعيق يف عجري بلكلاك «هتبه يف دئاعلا )

 . ةقدصلا : ةبهلا

 دوعي مث ةقدصب قدصتي يذلا لَكُم امإ» :(51١؟؟) ملسم دنع ظفل يف

 . ( هأيق لكاي مث ءيقي بلكلا لثمك ؛هتقدص يف

 . فوجلا نم جرخپ ام :ءيقلاو

 ( دواد يبأ ننس حيحص)و ««امارح لإ ءيقلا ملعن الو » :ةداتق داز

(۳۰۲). 

 نع ملسأ عرب تيز نع: 1١ ) مليم و 00۴ ):قدصتملل ةيارر يف



 يف سرف ىلع تلمح » :لوقيم هع هللا يضر ر وسم : هيبأ

 E SBE O فوز 0 دع تاك ضنا ES هلا لوب

 محردب ةكاطعأ نإو هرتشت ال :لاقف هلع يبتلا كلذ نع تلأسف صخرب

 .(هئيق يف دوعي بلكلاك هتقدص يف دئاعلا ا

 نم ىنثتسيو ءامهضبق دعب ةقدصلاو ةبهلا يف عوجرلا ميرحت ثيدحلا يفو
 هجام نبا هجرخأ 40 كيبأل كلامو تناو هغ هلوفل هبال دلاولا ةيطغ اذه

 يف انخيش هجرخ حيحص ثيدح وهو امهريغو «راثآلا لكشم ١ يف يواحطلاو

 .(۸۳۸) (ءاورإلا»

 عجريف ةَبه بهي وأ ةّيطع يطعي نأ لجرل لحي ال» :ًاضيأ هلت هلوقلو

 ننس حيحص) رظناو «هريغو دواد وبأ هجرخأ «(هدلو يطعي اميف دلاولا الإ ءاهيف

 .(۳۰۲۳) (دواد يبأ

 /١91  ةعيدخلاو ركملا ىف ركذ ام باب _ ۹

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع - 5

 .«ميئل بخ رجافلاو مرک رغ نمؤملا»

 ءاج ام ب 4١ «ةلصلاو ربلا ك- 75 :ت .ةرشعلا نسح يف ب5 «بدألا ك- 1.٠ :د]

 .[لخبلا يف

 هع حرشلا د

 سيلو رشلا فرعي الو «ءيش لك هرغيو «دحأ لك هّرغي :يأ :(رغ نمؤملا )

 عدخنيو ِهّنظ نسخو هردص ةمالسل عدخني وهف ٌرشلل ةنطف الو ءركم يذب

 . هنيلو هدايقنال



 . قالخألا فيرش : يأ : ( مرک )

 . قسافلا :يأ :(رجافلاو )

 .رشلاو داسفلاب سانلا نيب ىعاسلاو

 كرتو ءرشلل ةنطفلا ةّلقو «ةرارغلا هعّبط ناك نم دومحملا نمؤملاف ءداسفلاب ضرألا

 RA كلذ نابع ادسلا

 هنم اذ سيلو ءرشلا ةفرعم يف لّعوتلاو ءاهدلاو ثلا هتداع نم رجافلاو

 . ملو ثبخ لب القع

 .اهريبكو اهريغص ةيريندلا رومألا ىف ءاهدلا لامعتسا : بنخلا : بغارلا لاقو

 . «ةاقرملا» نم ةدايزو فرصتب « ضيف »

 نيعداخلا نم هيف عدخني امل ةبرغلا نمز يف ملسملل ٌءازع ثيدحلا ىفو

 ناحملا

 ۱۹۸  بابّسلا باب _ ۲

TYاهاتأ الجر نأ :[ةهيقفلا ىرغصلا يهو] ءادردلا مأ نع -  

 . كلملا دبع دنع كنم لان الجر نإ : لاقف

 . انيف سيل امب انيّكُز ال اطف ءانيف سيل امب َنّبْوُت نأ : تلاقف



 7 ت

 یف يروا یج
 یں ور نجد ےک

 *# حرشلا *

 لان ًالجر ّنِإ :لاقف اهاتأ الجر نأ ةهيقفلا ىرغصلا يهو ءادرّدلا مأ نع)

 .كيف عقوو كبس : يأ : كلنم لان : ( كلملا دبع دتع كنم

 يمرلاو حيبقلاب ركذلاو ماهتالا :نبألا :(انيف سيل ا نيؤن نأ :تلاقف )

 ١ . بيعلاب

 . ةدئاز امو ؛هل لعاف ال دماج ضام لعف :لاطو ءأريثك :يأ : (املاطف )

 . هب ىّلحتن ال امب انيلع ينثأو انفصو : يأ : ( انيف سيل امب انيّكَز )

aنين نمو ودك د رقاق نددت نسر اذه وست نادال  

 اب انيلع ىنثأو انفصو ام ًاريثكف ءانيف سيل امث قالخألا ميمذ نم هب فصونو

 مدعو عضاوتلاو وفعلا هيفو هيلإزفحي اًمع ثحبلاو ىذألا لامتحا هيفو

 هّللاو «صالخإلا ةرامأ وهو ءممهمذو سائلا حدم ءاوتسا هيفو ءءانثلا بح

 . ملعأ ىلاعت

 :[دوعسم نباوه] هللا دبع نع -_ 14

 «مالسإلا نم امهدحأ جرخ دقف «يّودع تنأ :هبحاصل لجرلا لاق اذإ»

 .(هبحاص نم ءىرب وأ

 نم آلإ» :لاق هللا دبع نأ ,ةفيحج وبأ_دعب-_ينربخأو : سيق لاق

 .( بات



 د حرشلا د

 : مالسإلا نم امهدحأ جّرخ دقف «يّودع تنأ :هبحاصل لجّرلا لاق اذإ)
 ةة نآل نفاع ردكلاف «ئودع تنأ رق ىف افخم نوكي نأ امإ ؟لئاقلا لل
 . نيدلا ىف الإ نوكت ال ةوادعلا

 ؛هناميإل الإ هبحاص نم مقني ملو «ةوادعلاو لوقلا يف ًالطبُم نوكي نأ اّمِإو
 4 ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقن امو : ىلاعت هلوق يف امك
 .ملعأ هَّللاو رفاك وهف «مالسإلا نالطب هداقتعال اذه هلوقف «[ ۸ : جوربلا]]

 اهب ءاب دقف ؛رفاك :هيخأل لاق لجر اميأ) :ظفلب ( 455/515٠ ) رظناو

 : امه دحأ

 اة ا ا

(erro) 

 ةبحصلا نم ةءاربلاو ةبحملا عماجت ال ةوادعلا نل: (هبحاص نم ءىرب وا )

 هّللاو ل اقوا ناك ءاوس ةقّقحتم

 .ةفؤرعم رمل ذِإ

 1149 ۔ ءاملا ىقس باب 8 1

 كش ) هعّفر هنظأ ء«سابع نبا.نع سوواط نع ثيل نع - تل ضل

 :لاق (ثيل

 دحاو لك ىلع- لصفم وأ مظع وأ ىمالس ةئامثالثو نوتس مدآ نبا يف»



 . ةقدص موي لك يف
 ءاملا نم ةّبرّشلاو ؛ةقدص هاخأ لجرلا نوعو ؛:ةقدص ةبّيط ةملك لك

 .(ةقدص قيرّطلا نع ىذألا ةطامإو ؛ ةقدص اهيقسي

 - هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدح نم ۸٤ ح ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص ك- 5 :م]

 . [ارصتخم

 +٭ حرشلا

 :ىّمالسلا :(. لصفّم وأ مظع وأ ىمالّس ةئامثالثو نوتس مدآ نبا يف )

 .ءاوس هعّمجو هدحاو :ليقو .عباصألا لمانأ نم ةّلُمتألا يهو ةّيمالس عمج

 . ناسنإلا عباصأ نم نيلصفَم لك نيب يتلا يهو تايمالس ىلع عّمجيو

 . ماظعلا راغص نم فوجم مظع لك : ىمالسلا : ليقو

 .«ةياهنلا) .ةقدص مدآ نبا ماظع نم مظع لك ىلع : ىنعملاو

 عباصألا لصافم اهّنأ :ىمالّسلا لصأ» :«لامكإلا لامكإ :يف ءاجو
 .«ندبلا نم ماظعلا لك يف لمعّتسا مث «فكلاو

 :(910// 4) (ةاقرملا» يف ءاج :(ةقدص موي لك يف دحاو لك ىلع )

 ةقدص هئاضعأ نم لصفُم لك ىلع ىنعملاو :يبيطلا لاق» :-ريسي فرصعب-

 ىلع اهب ردقت لصافم هئاضعأ يف لّعجو هروص نأ ىلع ؛ىلاعت هّلل اركش

 ار اضن ا ی ا صو لاق

۸ 



 . كلذ وحنو ةاساوم وأ ةبعادم وأ ةفطالم

 ماو« RAS RONA ناك قارس: لق دنع اخ ع ا قرع

 . «فرهلملا ةجاحلا اذ نيعيف : هيي هلوق (5١؟7١6/1) ىف

 اهنم امسق قوسأسو «كلذ يف عفان باب « بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» يفو

 : ةدئافلل

 ارجأ مظعأ ةقدص سيل» :لاق هبت يِبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .(ءام نم

 اهلنا لوطا لاقف هلي يبل o هللا يضر - سنا نعو

 سال

 كيلعو «معن : ES يمأ نإ

 . (ءاملاب

 ىمأ نإ اهلا لوران سلفا لاك: هع هلل ضرع ةذابع ندم نقر

 ؟لضفأ ةقدصلا يأف «تتام

 «فعبم مال هلشت لافو ا قيرتست جراما لاق

 ا ا لاق هل ا هنع هللا يضر رباج نعو

 ةوهشللا» د كبت هنم برشي

 .(ةمايقلا

 رظناو «(۲۲۸/۱۹۸) مقرب مدقت :(ةقدص قيرّطلا نع ىذألا ةطامإو )

 ١١٠(. ةقدص فورعم لك نإ باب - ) ۹٩



 ٤‰ _ لوألا ىلعف الاق ام ناّبتسملا باب ۲٠٠

 :لاق هيت يبنلا نع «ةريره ییا نع 40/45

 .«مولظملا دّمعي مل ام ,ءىدابلا ىلعف ؛الاق ام نابَتسْلا»

 Re ةيقادالا وتلف ورا هل ه4

 هب حرشلا د“

 ةد نالا و: ناو علا ىف ءاج اها

 .رخآلا امهنم لك متشي ناذللا نامتاشتملا امهو «بتسم

E NEلوأ . 

 . ناٿ ًادتبم وهو «متشلاو بسلا نم امهلوق مثإ :يأ :الاق ام

 كال تلا هنآل بسلا ىف ادب ىلا ىلع: ئا: دالا ىلفتفا)

 . يناثلا أدتبملا ربخ وهو «ةمصاخلا

 هنوكلف رخآلا مثإ اًمأو ءرهاظف ءيدابلا هلاق ام مثإ اّمأ : (تاعمللا ١ يف لاق

 ق بسلا يلع هلم يذلا

 اذإ امأ ءهنم شحفأو رثكأ هبس نأب دحلا زواجتي :يأ :( مولظملا دتعي مل ام )

 .(تاعمللا» يف اذك يدابلا ىلع يقابلاو هيلع ىدتعا ام مثِإ ناك ىدتعا

 بسلا يف أدب يذلا ىلع الاق ام مثإف ؛رخآلا دحاو لك بس اذإ لصاحلاو

 فّرصتب «نوع» . يف هلاق ملعأ ِهّللاو «دحلا مولظملا زواجتيو ٌدعتي مل اذإ اذهو

AEN, 

 مثإ نأ هانعم» : قيريسي فرضصتو فدي ١41/5559» يووتلا لاق



 ردق يناثلا زواجتي نأ ًالإ ؛هّلك امهنم ءىدابلاب صتخم نينثا نم عقاولا بابسلا

 تفالخ الو راصعتالا زاوخ اذه ىقو هل لاق اًممرعكا ءيدانلل لوف راصتنألا

 .هزاوج يف

 رصتنا نمّلو ل : ىلاعت هللا لاق «ةنسلاو باتكلا لئالد هيلع ترهاظت دقو
 5 Or ما 9 0

 ]4ا :ىروشلا ] 4 ليبس نم مهيلع ام كئلوأف هملظ دعب

 ( نورصّتي مه يْفَسْلا مُهَباَصَأ اذإ نيذلاو ل :ىلاعت لاقو

 .[۳۹ :ىروشلا]

 نإ رفغو ربص نَمَّلو : ىلاعت هللا لاق ءلضفأ وفعلاو ربصلاف اذه عمو

 وفعب ًادبع هللا داز امو : هلت هلوقلو «[ ٤١ :ىروشلا] ( رومألا مزع نمل كلذ

 . «اًرع لإ

 ملسملا بابس» : هع لاق امك مارح قح ريغب ملسملا بابس نأ ملعاو

 OE TEY و نال E ب تتاشوا 1 قوش

 ال هّنأل ؛كلذ وحن وأ يفاج وأ ملاظ ايب رصتني نأ حابملا روص نمف «هفالسآل ًابس

 . فاصوألا هذه نم كفني دحأ داكي

 يقبو «هقح نم لوألا ءىربو «هتمالظ ىفوتسا بوبسملا رّصتتنا اذإو :اولاق

 ...٠ ىلاعت هلل قحتسملا مثإلا وأ ءادتبالا مثإ هيلع

 هّنالف زواجتي : يأ : دعتي ملام : (8//545) «لامكإلا لامكإ) يف ءاج

 ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو ل : : يلاقت هلوقلا هل لبق انب نم درب ناول خا

 : ىلاعت هلوقو [7١١:لحنلا] 4 نيرباصلل ريخ وهل متربص نعّلو هب مُجْبقوُع
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 3 ا

 هيلع دريف بلك اي :ءىدابلا لوقي نأ لثم راركتلاب نوكي درلا يف ءادعلاو

 SNE ناك تاق سب راد لاب عدلات يانور

 ينس هن ال ادع كلذ تاكو یدال ا دا بسف ءيا اس ولابكو

 تاب و ر ر دكا ودع كاك اعلق كيتا نم

 . «نيتقباسلا نيتيآلل لثم اب نوكي اإ صاصقلاو «صاصقلا

 خم ىلع نيمتاشعملا نيبتسملا نم ر داضلا معشلاو بسلا منإ نإ :ةضالنلاو

 رثكأ هّبسي نأب ؛دحلا زواجتيو مولظملا دعْعي مل ام «كلذ يف ببسلا هّنآل ادب

 هَّللاو ءلضفأ وفعلاو روكذملا طرشلاب متشلاو بسلا زاوج هيفف .شحفأو ..

 . ملعأ ىلاعت

 :لاق هيت يبنلا نع سنأ نع - ۷

 .(مولظملا يدتعي ىّتح ءىدابلا ىلعف ؛الاق ام ناّبتسملا»

 .[1۸ ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك o} :مز

 * حرشلا *

 حرش رظنا : د ل ؛الاقام ناسا

 :قيسلا دخلا
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  YAهلع يبذلا لاقو - تك :

 : لاق ,ملعأ هلوسرو هللا : اولاق «؟ هضعلا ام نوردتأ»

 .«مهنيب اودسفيل «ضعب ىلإ سائلا ضعب نم ثيدحلا لقن»
 »4 حرشلا *

 ؟نوفرعت وأ نوملعتأ :( نوردتأ)
 .ثيدحلا بتُك يف ىَورُي اذكه ؛بذّكلاو ناتهبلا :هّضعلا :(ةَضَعلا ام )

 کاو ار دا عفر زعل يسكب عل عك راش الار
 1 , «ةياهنلا »

 . عطقلا ره هضعلا نأ ( ١۳۹/۳ ) ( لكشملا» يف يواحطلا حجرو :تلُق

 :نيهجو ىلع اهوَوَر ةظفللا هذه :هضعلا) )٠١۹/١١(: يوونلا لاق

 «ةنزلاو ةدعلا نزو ىلع ةمجعملا داضلا حتفو نيعلا رسكب هّضعلا امهدحأ

 0 .هجولا نزو ىلع داضلا ناكسإو نيعلا حتفب هّضَملا يناثلاو

 ثيدحلا بتُك يف رهشألاو ءاندالب تاياور يف رهشألا وه يناشلا اذهو

 رثكأ ةياور هنأ يضاقلا لقنو «ةخللا بتك يف رهشأ لوألاو ؛هبيرغ بتكو

 ظيلغلا شحافلا هّضَعلا ام مكعبتأ الأ ملعأ هّللاو- ثيدحلا ريدقتو

 . (مرحتلا

 «ضعب ىلإ ساّنلا ضعب نم ثيدحلا لْقَت :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق)

 لوقنملاو مهيلإ لوقنملا نيب ؛نولقانلا دسفي نأ لجأل : يأ :(مهنيب اودسفُيل

 . مهنيب هدارطاو هدايتعال ا ميار هو «مهنع
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 «مهنيب ءاضغبلاو ةوادعلا ءاقلإل نيرخآل موق مالك لّقن نم ريذحتلا دارملاو

 ءداسفإلا هجو ىلع ثيدحلا لقن :عمج لاق امك يه يتلا ةميمنلا وه اذهو

 ٠ .فّرصتب 1/١ ١١( ) «ضيف» .رئابكلا نم وهو

 نيب ٌةلاقلا ٌةميمنلا يه ؟هضعلا ام مكئبنأ الآ » :( ۲٠٠٠ ) ملسمل ةياور يف

 .«ساتلا

 )۸٤1(. (ةحيحصلا» .(ساّنلا نيب دسفت يتلا ةميمنلا» : ةياور يفو

 : ليَ يبثلا لاقو ۹ . 

 .«ضعب ىلع مكضعب غبي الو ءاوعضاوت نأ يلإ ىحوأ لجو رع هللا نإ»

 ٭ حرشلا د“

 رمألا وه ىحوملاف ا نأ وهات ك هللا نإ

 عضاوتلاب

O E ea عضاوتلا : ليقو: 

 ءًادبع وأ ارح ءًاعيضو وأ ًافيرش «اريبك وأ ًاريغص هلاق نّمم قحلا لوبق :ليقو

0 

 لذلا حانج ضفخو «هّلل بلقلا ر اسكنا :عضاوتلا : e لاقو

 ا وجا ندع هل ىو د حا لف ن ىتح ؛قلخلل ةمحرلاو

 .هل قحلاو لب

 هل ًاعّضاوتم يضتقي وهو «لكذعلاو راسكنالا :عضاوتلا :يبطرقلا لاقو
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 مكاحلاو مامإلاو لوسرلاك ؛هل عضاوتلاب هللا َرَمُأ نمو «ىلاعت هّللا وه هل عّضاوتملاف

 يف هبحاص هب هللا عفري يذلا دومحملا بجاولا عضاوتلا اذهف ءدلاولاو ملاعلاو

 . نيرادلا

 هيف بٌعرمو هيلإ بودنمو دومحم هلأ هيف لصألاف ؛قلخلا رئاسل عضاوتلا اأو

 ؛بولقلا يف هرّدق هللا عفر كلذك ناك نمو «ىلاعت هللا هجو هب دّصق اذإ

 .ةرخآلا يف هتجرد عفرو هاوفألا يف هركذ بيطو

 ‹«هعمزعال يذلا لذلا كاذف ؛ملظلا لهألو ايندلا لهأل عضاوتلا اّمأو

 .ةرساخ ةقفص لكو «ةرخآلا لذ هيلع بّترتي لب ءاهعم َةعفر ال يتلا ةبيخلاو

 .هريغو (ضيفلا ) نم ةدايزب « ليلد »

 . ملظلا يف دحلا ةزواجم : يغبلا :(ضعب ىلع مكضعب غبي الو )

 «دحأ ىلع دحأرخفي الو ءدحأ ىلع دحأ يغبي ال ىتح» :ةياور يف

 :ي ا بالا يف ئلاطت هللا ءا د قف اشو

 ٥ _ نارتاهتي ناناطيش َناّبَتسْلا باب ويتكاذبان  ۲۰۱

 : هع هللا لوسر لاق :لاق راّمح نب ضاّيع نع - ۷/۰

 رخفي الو «دحأ ىلع دحأ يغبي ال ىَّنح ؛اوعضاوت نأ ىلإ ىحوأ هللا ّنِإ»

 .«دحأ ىلع دحأ

 1 :لاق ؟حانج كلذ يف ىلع له «هيلع تددرف
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 .«نابذاكتيو نارتاهتي ناناطيش ناّبتسملا»

 .[ بسلا ةرقف نود «55 ح «ةنجلا ك- ه١ :م]

 *ب حرشلا *

 هيفو «مّدقت : ( دحأ ىلع دحأ يغبي ال ىتح اوعضاوت نأ يلإ ىحوأ هللا ّنِإ)

 . ملّظلا عنمب عضاوتلا نأ

 . فرشلاو ءايربكلاو ةمظعلا ءاعدا :رخفلا :( دحأ ىلع ٌدحارّخفي الو)

 .«نوع»

 هللا ىهن : ةيميت نبا دجما لاق » :-ريسي فاو فذحبب «  ضيفلا » يف لاق

 نأل ؛يغبلاو رخفلا يهو «قلخلا ىلع ةلاطتسالا يعون نع هّيبن ناسل ىلع

 الو اذه لحي الف «ىغب دقف قح ريغب وأ ءرختفا دقف قحب لاطتسا نإ ليطتسملا

 .اذه

 هسفن لضف راعشتسا هظح نكي الف «ةلضاف ةفئاط نم ناسنإلا ناك نإف

 اذه مث ءصخشلا لضف مزلتسي ال سنجلا لضف ذإ ؛ءىطخم هّنِإف اهيلإ رظنلاو

 اذهب هئالعتسا نع ًالضف ءلضفلا نع هجورخو هّصقن بجوي رظنلا
 .هب هتلاطتساو

 نوكي ال عضاوتلاف ءاًقح ربكتملا وهف ًاعضاوت هسفنل تبثأ نم :مهضعب لاقو

 .رادتقاو ةمظع عم ؛ةعفر نع لإ

 عضاوت اذإ يذلا لب «عَتص ام قوف هنأ ىأر عضاوت اذإ يذلا عضاوتملا سيل

 . (عنص ام نود هنأ ىأر
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 ىف ديا النو ىف ارو ا ناو كفار[ هللا را : تكفر

 ل اردق ينم لقأ : يأ :( ينم صقنأ مه)

 . مثإلا :حانجلا :( ؟حانج كلذ يف يلع لهر

 ناحباقتيو نالواقتي : يأ :(نابداكتيو نارئاهتي ناناطيش ناّبَتْسْلا :لاق )

 . (ةياهنلا» . مالكلا نم طَقّتسلاو لطابلا وهو ءرتهلا نم لوقلا يف

 :ضاّيع لاق _ "1

هللا لوسرت ًاَبْرَح تنكو
نأ لبق «ةقان هيلإ تيدهأف هب 

 ملف ؛ملسأ 

 :لاقو ءاهلبقي

 .«نيكرشملا دبز هركأ ينإ»

 ك1 : ت .نيكرشملا اياده لبقي مامإلا ىف ب٥ «ةرامإلاو جارخلا ك9 :د]

 . [نيكرشملا اياده ةيهارك ىف ءاج ام ب 7 سلا

 * حرشلا ب

 ( لضف » رح يلا ظفلو اک نغ : هلع هللا لولا تنکو)

(۱/). 

 هّللا لوسر يمزح ناك يعشاجأا رامح نب ضايع ٌنِإ» : (ةياهنلا ١ ىف لاق

 .هبايث يف فاط جح اذإ ناكف هيَ
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 اذإ  نودّدْسَتُي يأ مهنيد يف  نوُسمَحَتَي اوناك نيذلا برعلا فارشأ ناك

 ناكف «هبايث يف الإ فطي ملو «مّرحلا نم لجر ماعط الإ لكاي مل مهدحا جح
 يمرح امهنم دحاو لک نوكيف «شیرُف نم لجر مهفارشأ نم فيرش لکل
 . ( هبحاص

 دبز هركأ ين ٌدإ :لاقو ءاهلبقي ملف ءملسُأ نأ لبق «ةقان هيلإ تيدهاف)

 . ءاطعلاو دفّرلا ءابلا نوكسب : دبزلا : ( نيكرشملا

 . مالسإلا ىلع كلذب هلمحيل هتيده در :ليقو

 ىلإ هبلقب ليمي نأ هيلع زوجيالو ؛بلقلا نم ًاعضوم ةيدهلل لآل اهّدَر :ليقو
 .فذحب (ةياهنلا» ا يسيل اع اشد رف «كرشم

 نع» :يذمرتلاو ( ۲٠۳٠١ ) (دواد يبأ ننس حيحصو9 دواد يبأ ةياور يفو

 لاقف ءال ْتْلُقَف ؟تْمَلسأ :لاقف «ةقان هت يبّنلل تيدهأ ع مو

 . «نيكرشملا دبز نع تيهن يْنِإ : هل ع يبنلا

  - ۱۷٦قوسف ملسملا بابس باب - ۰۲

 : لاق هع ىبنلا نع «كلام نب دعس نع - ۲

 .«قوسف ملسملا بابس)

 ملسملا بابس ب < «نتفلا ك- 75 :هج .ملسملا لاتق ب ؟ا/ «مدلا مرحت ك- ۳۷ :ن]

 ااغ يان امك ر و ا ور وع ةيلع نعش وف !Ta ح «قوسف

 )٤۳۱/۳۳٤([. ثيدح يف ىلاعت
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 دب حرشلا *

 : لاق سنا نع - ۰/۳

 دنع لوقي ناك .ًاباّبس الو .ًاناَعل الو ءاشحاف هلت هللا لوسر نكي مل
 : ةبتعملا

 (؟هنيبج برت هَل ام»

 . [اشحاف هل يبنلا نكي مل ب- «بدألا ۷۸-9 :خ]

 ىف شحُفلا وذ :شحافلا : (اناّعل الو ءاشحاف هل هللا لوسر نكي مل)

 درت اريفكو يارتا نم سيف شب اهلك رهو انو همكلتك

 .لاعفألاو لاوقألا نم ؛ةشحاف ىهف ةحيبق ةلصخ لكو ءانزلا ىنعمب ةشحافلا

 .(8+51/5) ثيدحلا حرش يف مّدقتو «ملعأ هّللاو «لّوآلا دارملاو «(ةياهنلا )

 هدعب يذلا ثيدحلا يف ليصفتلا رظناو ءمعشلا :بسلا :(ًاباّيس الو)

 .(: 5١ /9؟١4

 يفنلا امو ةغلابملا ةغيص يفن داري ال ««ًاباّيس الو ًاناّعل نكي مل» :هلوقو

 .هانعمب (ةاقرم » . قلطملا

  رسكلاو حتفلاب - :ةبتعملا» :« ةياهنلا» يف لاق : ( ةّيّنعملا دنع لوقي ناك )

 [ ةلزنم هدنع كل نم] لالدإلا ةبطاخم : باتعلاو «بِضغلاو ةدجوملا نم

 .ةدجوملا ةركاذمو
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 :يناضراخ هي ضرما :لوقت امك ةنع ضرب نأ ةيلظ :ندعفساو

 ر تعملاو

 . (باتعلاو ةمالملا» :« طيحما سوماقلا» يفو

 اذإ برتأو «بارتلاب قصل : يأ «رقتفا اذإ :لجرلا برت : ( ؟هنيبج برت هلام )

 قلق ف فلاب و درسا TT عتب اب نيك ل ار وعما

 .هّللا مهّلئاق نولوقي امك «هب رمألا عوقو الو بّطاحلا

 ًابابس هلي هبي هللا لوسر نكي مل» : سنأ ثيدح هنمو . كرد هلل اهانعم :ليقو

 :ليق .«هنيبج برت هل ام : ةبّتعملا دنع اندحأل لوقي ناك ءأناعل الو ًاشاحف الو

E0 ل ارق وج ودعنا  

 . ديزملا تعش نإ هرظناف ( 157/5٠١ ) «(حتفلا» يف ليصفت ظفاحللو

 : هلل يبنلا نع «[ دوعسم نبا وه ] هّللا دبع نع - هل ف

 .«رفك هلاتقو ءقوسف ملسملا بابس»

 8 ءناميإلا ك ٠:م .هلمسع طبحي نأ نم نمؤملا فوخ ب ٩ ءنامإلا ك- ؟ :خ]

1111 

 * حرشلا

 ردصم وهو «ةدحوملا فيفختو نيسلا رسكب وه :بابس : ( ملسملا بابس )

 :ًابابسو ايس تشي بس :لاقي

 هيف ام لجرلا لوقي نأ وهو «بسلا نم دش اسلا يبرحلا ميه اربإ لاقو

 .هبيع كلذب ديري هيف سيل امو



 [ ةكراشملا : يأ] ةلعافملا يضتقيف لاتقلا لثم انه بابسلا :هريغ لاقو

 ا .(حتف»

 نم يهو ةمتاشملا :بابسلا (علاطملا» يفو» :( ۲۷۸/١ ) «ةدمعلا» يف لاق

 . عطقلا وهو بسلا

 نع بوبسملا عطق لوألا لوقلا ىلع اهناك؛ربدلا ةقلح يهو ةّبسلا نم :ليقو

 .رتتسي نأ يغبني امو ةروعلا فشك يناثلا ىلعو «لضفلاو ريخلا

 . «متشلا هنم قتشا مث عطقلا ىلع لدي بيكرتلا « بابعلا ١ يفو

 اج هضرع يف مّلكتلا ينعي «همتشو هّبس :يأ :بابس» :« ضيفلا » يف لاقو

 . (عيجولا متشلاب بغارلا هرّسفو «هبيعي

 هللا ةعاط نع جورخلا :عرشلا يفو «جورخلا :ةغللا يف قسفلا :(قوسف )

 ةركو ]: :ىلاعت هللا لاق ءنايصعلا نم ّدشأ عرشلا فرع يف وهو ءهلوسرو

 .«حتف» .[۷ :تارجحلا] 4 َناَيصعْلاو قوسفلاو رفكلا مكيّلإ

 : ةبطرلا تّقّسف : لاقي «قحلا نع جورخ :يأ # قسفل هنإو إف : ىلاعت هلوقو
 4 هّبر رمأ نع قسقُف إط :ىلاعت هلوق هنمو ءاهرشق نع تّجّرخ اذإ
 . هتعاط نع جرخ : يأ «[ :٠٠ فهكلا]

 تيمسو ةينصخملا ىلإ ليلا كلذكو هللا ر مآل كرعلا : قسنلا ٠ تيللا لآقو

 .ساتلا ىلع اهرجح نم اهجورخلا ةقسيوف ةرافلا

 .«ةدمع» . هتعاط نع زاج : يأ «هبر رمأ نع قسفف :ةديبع وبأ لاقو

 . ( ةبترملاو ةلادعلل طقسُم :يأ :قوسف» :« ضيفلا» يف لاقو

 . يعرش ببس ريغب ملسملا بس مرحيف :يوونلا لاق» :( 4 / 5 ) هيفو
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 ا ا E ل رعتسللا ةةيوعألا كفانشلكا ننال ل15

 وحنو ملاظ اي هلوق فالخب «ءاذيإو بِذَك هّنأل حيبق اذهف كلذ وحنو ؛بلك اي
 ناننإ ّلمف ابلاغ قالص هلأ عم «ةمصاخلا ةرورضل هب حّماسعُي كلذ نإف «كلذ

 .(اهريغلو هسفنل ملاظ وهوألإ

 ةقفاوملاو ةراشملا وأ «مالسإلا لجأل هتبراحم :يأ :لاتقلا :(رفك هلاتقو)

 ىلا هللا همر يوولا كلذ ىلإ راها امك كلذ رنز

 قحلا لهأ دنع هب رفكي الف ّقح ريغب هلاتق اًمأو» :( ٠٤/۲ يوونلا لاق

 . (هّلحتسا اذإ الإ ؛ةريثك عضاوم يف هانمدق امك ةّلملا نم هب جرخي ًارْفُك

 (1؟74/5) «یواتفلا عومجم ١ يف هللا همحر مالسإلا خيش هلاق ام رظناو

 . هللا لزنأ ام ريغب مكحلل لحتسملا لوح

 نالا باك ىن تبدا ذه ياللا ر فت عقاد كلذ ظنا

 .(۳۰۹ ¥۰ ۲۳۷ ‹ °۲ ص )

  بابسلا نم ًدشأ لاتقلا ناك اَّمَل) :( ١١١/١ ) (حتفلا) يف ظفاحلا لاق

 ءرفكلا وهو قسفلا ظفل نم دشأ ظفلب هنع ربع حورلا قاهزإ ىلإ ضم هال
 يف ةغلابم رفكلا هيلع قلطأ لب «ةّلملا نع جورخلا يه يتلا رفكلا ةقيقح دري ملو

 للا نع جرخُي ال كلذ لم نأ دعاوقلا نم ررقت ام ىلع ًادمععُم ؛ريذحتلا

 هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ : ىلاعت هلوق لغمو «ةعافشلا ثيدح لثم

 .«[ ٤۸ ءاسنلا] 4 ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو

 اراَقُك يدع اوُعِجْرَت ال :(17) ملسم و (۷۰۷۷) فتصملل ةياور يفو

۲ 



 هّقح ميظعتو ؛هيف رمألا ظيلغتو هلتقو ملسملا لاتق ميرحت :ثيدحلا يفو
 .هجو لكب هتيذأ ىلإ ةيضفملا بابسألا يطاعت ميرحتو «قسفلاب هّبس نم ىلع مكاو

 باسلا نل ؛ ديزيو صقني ناميإلا نأ هيفو «عئارذلا دسب لوقلل ةجح هيفو
 ال هلأ ةكجرملا معز امك ال «هبنذ هرضف ةعاطلا نع جرخو هناميإ صقن قسف اذإ .

 . «ضيفلا» نم ةدايزب (حتف» . بنذ ديحوتلا عم رضي

 نر يل ل يف ءاج
 قوسف ملسملا بابس» :لاق هَل م يبلا نأ هّللادبع ينثدح : :لاقف ةئجرملا نع
 .(رفُك هلاتقو

 هب در ثيدحلا اذهف» )۱۸١/١(: (يرابلا حتف» يف بجر نبا ظفاحلا لاق
 لدي ثيدحلا نف ؛نامبإلا يف لامعألا نولخدي ال نيذلا «ةغجرملا ىلع لئاو وبأ
 ضعب نأ ىلع لدف «نيملسلملا لاق وهو ءأرفُك ىِّمسُي لامعألا ضعب نأ ىلع
 .ًاناميإ ىَمسُي اهضعبو ءأرفك ىمسي لامعألا

 ‹لئاو وبأ امأو . ثيدحلا اذه ةياور يف لئاو ابأ ةئجرملا ءاهقف ضعب مهتا دقو

 :نوماكأ لوعلا ةقفلا رهن لبو هيد شيئلف

 دبعو صوحألا وبأو ينابيشلا ورمع وبأ ًاضيأ دوعسم نبا نع «هعم هاور دقو
 .هّققو نم مهيف «نكل دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا

 .هريغو صاقو يبأ نب دعس : ع هلم بدلا نع ًاضيأ هاورو

 ريس رانك ينعي ارضع الو“ هلع يبنلا لوق :ثيدحلا اذه لثمو

 . «ضعب باقر مكضعب

 .عضاوم يف ىفوتسم انامإو ًارفُك لامعألا ضعب ةيمست يف لوقلا قبس دقو

۳ 



 - ىلاعت هلوق وهو ءًارفُك لاتقلا ةيمسعل هاش نآرقلا يف يل رهظ دقو

 الو مكءامد نوکفست ال مگقایم انڈا ذإو» :  باتتكلا لهأل ًابطاخم

 ءالؤه متنأ مث « نودهشت متنأو متررفأ م مكرايد نم مگسفنآ نوجرخت
 مثإلاب مهيلع نورهاَظت مهرايد نم مكدم اقيرف نوجرختو مكسفنأ نولعقت

 مهجارخإ مكيلع مرحم م وهو مهوداقت ىَراَسُأ مكوتأي نإو ناودعلار

 Ao] ىف :ةرقبلا ] © ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ

 جرخُي وأ ءًاضعب مهّضعب لتقي نأ باتكلا لهأ ىلع مّرح هللا نأ : ىنعملاو

 ناكف «ةنيدملا نيب جرزخلاو سوألا ءافلح ُدوهيلا ناكو «هراد نم ًاضعب مهّضعب

 دوهيلا نم قيرف لك دعاس اتق دوهيلا نيبو  جرزخلا وأ  سوألا نيب عقو اذإ

 مهعم مهوجرخأو «مهعم مهولتقف «مهئادعأ ىلع جرزخلاو سوألا نم ةفالحب

 مث هب اوڏ هشو «هب اورقأو مهباتك يف كلذ مهيلع مرح نأ دعب «مهرايد نم

 هب اورمأ امل ًالاثتما ؛مهوُلتاق نيذلا ءالؤه مهودفي ُدوهيلا كعلوأ رسوي نأ دعب

 ٌ .مهنم ىرسألا ءادتفا نم مهباتك يف

 مهّلتق ىّمسو «باتكلاب ًاناميإ مهناوخإل ءادتفالل مهلعف لجو زع هللا ىمسف

 لاعقلا نأ ىلع ٌةيآلا هذه تّلدف «باتكلاب ًارغُك مهرايد نم مهَجارخإو
 تاعاطلا ضعب لعف نأ ىلعو ءًأرفك ىَّمسي ًامّرحم وا

 ا ع رال ادا يمسكنال ًاناغإ حش

 .(ةنملاو دمحلا هللو هک نیلا عادا را ملو ادع نسا اهو



 وقي هَ يبنلا تعمس :لاق رذ يبأ نع _ ۴

wSا  

 .«كلذك هبحاص نكي مل نإ

 . [ نعللاو بابسلا نع ىهني ام ب 44 «بدألا ۸-9 :خا]

 +٭ حرشلا دع

 ىلإ هبسني ال :يأ :(رفكلاب هيمري الو «قوسفلاب الجر ّلجر يمري ال)

 ش وا ا يك لاك ناک وسلا

HENSهيلع تحرك  

 .ًارفاك وأ اقساف نكي مل :يأ :( كلذك هبحاص نكي مل نإ)

 نم نأ يضتقي اذهو» :. فذحب-( ٤11/٠١ ) (حتفلا) يف : ظفاحلا لاق

 وه ناک ؟لاق امك" نييل ناك نإف «رفاك تنال لاقاوأ «قساف كنا رخال لاق

 هنوكل ءينش هيلع عجري مل لاق امك ناك اذإ هّنأو روك دملا قنصولل قتلا

 ٠ . لاق اميف قدص

 يف ًامثآ نوكي ال نأ ؛ًارفاك الو ًاقساف كلذب ريصي ال هنوك نم مزلي ال نكلو

 :ليصفت ةروصلا هذه يف لب قساف تنأ : هل هلوق ةروص

 .زاج هلاح نايبب هريغ حصْن وأ هحصْن دّصق نإ

 رتسلاب رومأم هنأل ؛زجي مل هاذأ ضحمو كلذب هترهشو هرييعت دّصق نإو

 هلعفي نأ هل زوجي ال قفرلاب كلذ هنكمأ امهمف «ىنسحلاب هتظعو هميلعتو هيلع
 عبط يف امك ؛لعفلا كلذ ىلع هرارصإو كر يوك هَّنأل ؛فنعلاب

Yo 



 هّللا ودع لاق وأ ءرفكلاب الجر اعد نمو) :ظفلب ملسم ةياور يف عّقوو

 . [هدعب يذلا ثيدحلا ظفل وهو ] «( هيلع راح الإ ؛كلذك سيلو

 الاذهو «هريفكت ةيصعمو هيخأل هتصيقن هيلع تعجر هانعم :ليقو

 . هب سأب

 ديرب يصاعملا :ليق امك «رفكلا ىلإ كلذ هب لوؤي نأ هيلع ىشخُي :ليقو

 ةا وس هيلع ماو اهنا نم لع فا شكلا

 هل مقي ملو ؛مالسإلا هنم فرعي نمل كلذ لاق نم ّنأ عيمجلا نم حَجرأو

 .«.... كلذب رفكي هنإف ؛رفاك هنأ همعز ىف ةهبش

 اذه يف- ىلاعت هللا همحر - مالسإلا خيش هلاق ام- كايِإو هللا ىنمحر  رظناو

 . ادج مهم هنإف ( ۳۳۹ص ) ناميإلا باتك يف ثيدحلا

 :لوقي هلا يبنلا عمس رَ يبأ نع - 20"

 مهنم وه سيل موق ىعدا نمو ,رفك دقف ملعي وهو هيبأ ريغل ىعّذا نمد
 سيلو .هّللا ودع : لاق وأ ,رفكلاب الجر اعد نمو راّثلا نم هدعقُم أوبتيلف

 يلع تا كلك

 ١١١[. ح «ناميإلا ك- ١ :م .رمعم وبأ انثدح ب ه «بقانملا ك- ٦١ :خ]

 دب حرشلا د

 .هيبأ ريغل يسعنا يأ + (ةينآريغل'ىعذا نمو

 ف



 دّيق امنإو «هيبأ ريغ هنأ ملعي هنأ لاحلاو :يأ ؛ةّيلاح ةلمج :(ملعي وهو )

 .( ق١ /5١)(ةدمع) . ملعلا عبتي دب تالا نذل كالذي

 نآل ملعلاب دّيقو) )٠١/57(: «يراسلا داشرإ ١ يف ينالطسفلا لاقو

 ا نا نيم دب لق فل حفلا + قلاب ماعلا ىلع ترتقي اوترا

 نا

 .« للاب رَفَك الإ ) :خسّنلا ضعب يفو :(رّفك دقف )

 :( 1۷۹/١۱۷ ) (ىواتفلا عومجم» يف هللا همحر  مالسإلا خيش لاق

 يف نيدلخم اوسيل ةلملا لهأ قاسف نأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمو ... »

 ناميإلاو نيدلا يف نيلماك اوسيلو «ةلزتعملاو جراوخلا تلاق امك رانلا

 اذهبو بامعلااذهب نوقحتسي تائيسو تانسح مهل لب ؛ةعاطلاو

 («... باوثلا

 ثيدحلا اذه ىف انلمأتف» :( 070/1١ ) (لكشملا» ىف يواحطلا مامإلا لاق

 :اندجوف

 ناك اذإف «رفكلا هيلع وه يذلا نال ؛رفاك هنأ هانعم رفاك اي هيحاصل لاق نم

 ناكو «ناميإلا ىلع ءاج ًارفاك هلعاج ناك ؛ًنام :إ ناكو رفكب سيل هيلع يذلا وه

 لوق هقمو ههللاب رفك قف ىلاعت هللا نامي فك نم نال ؛ىلاعت ةللاب ارفاك كلذب

 ةرخآلا يف وهو هلمع طبح دقف ناميإلاب رفكي نمو إف :ىلاعتو هناحبس هللا
 ١[«. :ةدئالا] 4 نيرساخلا نم

 وه سيل نيرخآ موق ىلإ بّستنا نم : يأ : ( مهنم وه سيل ًاموق ىعّدا نمو )

E 

¥ 



 موقلا اذه يف يعدملا اذهل سيل : يأ «« بسن مهيف هل سيل» :ةياور يفو

 . ةبارق : يأ بسن

 . (انم سيلف هل سيل ام ىعذا نمو » : ملسم ةياور يفو

 . هاَيإ هنكسأ : يأ «راتلا نم هلزنم لزنيل : يأ : ( راثلا نم هدعقم ًوبتيلف )

 :«ةبايجلا وب لدقلا O نات كارقو

 :هانعمو «رمألا ظفلب ٌربخ امو ءاعد امإ وهو ) :( ١١١/١4 ) ينامركلا لاق

 . (هنع طقسيف بوتي دقو «هنع ىفعي دقو «ىزاجي دقف هؤازج اذه

 «صاقو يبأ نب دعس نع» :( 1۳) ملسم و ( ٤۳۲۷ ) فنضملل ةياور يفو

 ريغ ىلإ ىعدا نم » : هع هللا لوسر لاق :الاق امهنع هللا يضر ةركُب يبأو

 .( مارح هيلع ٌةّنجلاف ملعي وهو هيبأ

 تراتح الإ تلد یو و لاهو ا عر اعد مرو

 .هلبق يذلا ثيدحلا يف مدقتو : هيلع تّعجر :يأ : ( هيلع

 ىلإ ءاعدالاو فورعملا بسنلا نم ءافتنالا ميرحت : ثيدحلا يفو» : ينيعلا لاق

 «تابثإلا وأ يفنلا نم لجرلا هبكتري اميف ثحبلل ملعلا نم دب ال هيفو «هريغ
 . ( ظيلغتلاو رجزلا لجأل ؛يصاعملا ىلع رفُكلا ظقل قالطإ زاوج هيفو

 هع

 روم نو اميل تعمم لاق عينات نب يدع جف 5 ETE ماب

 : لاق _ هبت یبنلا باحصأ نم

 ىتح هبضغ دتشاف ءامهدحأ بضغف « هلع ىبنلا دنع نالجر بتسا

۲۸ 



 : هللَع يبنلا لاقف رّيغتو ههجو خفتنا

 .«دجي يذلا هنع بهَدَل اهلاق ول ةملك ملعأل ينإ»

 هلع ىلا ّنِإ] : لاقو « هل يِبْنلا لوقب هرّبخأف لجّرلا هيلإ قلطناف
 !ًاسأب ىب ىرتأ :لاقو :«ميجّرلا ناطيّشلا نم هّللاب ةوعت) [ ١19 /:لاق
 ! بهذا ! ؟انأ نودجمأ

 ةلصلاو ربلا ك ٥ :م «نعللاو بابسلا نم ىهنيام ب- 45 «بدألا ك- 8 :خ]

 ٠١۹[. ح «بادآلاو

 *ب حرشلا

 مَعش :يأ بسلا لاعتفا :بتسا :( هلي يبثلا دنع نالجر بتسا)
 .رخآلا امهدحأ

 :ةياور ىف :(رّيغتو ههجو خّفتنا ىتح هبضغ دتشاف ءامهدحأ بضغف )

 .(هجادوأ تّخفتناو ههجو ٌرمحا»

 . قورعلا نم قثعلاب طاحأ ام يهو :جادوألا

 .(هجادوأ خفتنتو هانيع رمحت» :( ١1٠١١ ) ملسم ةياور يفو

 يهو يوغللا اهانعم اهنم دارملا :(ةملك ملعأل يّنإ : هيت يبّنلا لاقف )
 الولع نم هب مهل ام« ادر هللا دَحَنا اولاق] : ىلاعت هلوقك ؛ةديفملا ةلمجلا

 :f فهكلا] 4 ابذك الإ تولوق نإ مہ مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك مهئابآل

[o 

 . بضغلا نم دجي ام هنع لازل : يأ :( دجي يذلا هنع بهذل اهلاق ول )

515 



  ةباحصلا ةباجتسا ةعرس هيف : ( هلم يبنلا لوقب هرّبخأف لجرلا هيلإ قلطناف )
 جالا كفو نع نانبلا ريخات ل

 م ااه (ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعت : لاق ِهْنْئَي ع يبنلا نإ : لاقو ١

 عيمس ُهنِإ هَّللاب ذعتساف عزن ناطيشلا نم َكَنْعَرمي امإو 9 : ىلاعت هلوق نم

 ]° : فارعألا] % ميلع

 :يأ-ءاتلا مضي - ىرثأ :(! بهذا !؟انأ نونجتما !اساب یب یرتا :لاقو)

 «حتفلا» رظناو «هجوأ بصنلاو رثكألل عفرلاب انه سأب عقوو نظتأ

( ۰ ۷/۱). 

 غر نم ىلاعت هللا ريغ يف بضغلا نأ هيف :( )١577/١7( يوونلا لاق

 نم هّللاب ذوعأ :لوقيف ذيعتسي نأ بضغلا بحاصل يغبني هنو «ناطيشلا

 . بضغلا لاوزل بس هنأو «ميجرلا ناطيشلا

 مالك وهف ؟نونج نم يب ىرت له :هبضغ ًدتشا يذلا لجرلا اذه لوق اّمأو

 نأ مهوتو «ةمركملا ةعيرشلا راونأب بذهتي ملو «ىلاعت هّللا نيد يف هقفي مل نَم
 اذهلو «ناطيشلا تاغزن نم بضغلا نأ ملعي ملو «نونجملاب ةّصتخم ةذاعتسالا

 يونيو «مومذملا لعفيو «لطابلاب ملكتيو «هلاح لادتعا نع ناسنإلا هب جرخي
 مي ا ولا

 لاق رار ددر اف كلب ينصوأ هل لاق يذلل هيَ ع يبنلا لاق اذهلو

 اذهو «بلطلا هراركت عم «بضغت ال١ ىلع ةيصولا يف هدزي ملف «« بضغت الو

TTا نانو دم  

 .( قوسف ملسملا بابس ) بابلا ناونعب ثيدحلا طابترا ام تلأس نإف



 للاب ةذاعتسالاب نّصحتف «قوسُف ملسملا بابس : فّنصملا دارم لعل :تلف

 . ميجرلا ناطيشلا نم ىلاعت

TSءهرمأل بجتسي ملو هعطي مل هِيَ  

 ۲۰۴۳  همالكب سالا هجاوي مل نم باب _ ۷

 ‹هيف صح رف ,ًائيش هلم ىبنلا عنص : تلاق ةشئاع نع - ۸

 : لاق مث هللا دمحف بطخف « هلت يبنلا كلذ غّلبف «موق هنع هزنتف

 هللاب مهملعأل ىنإ ! هّللاوف ؟هعنصأ ءيشلا نع نوهّرنتي ماوقأ لاب امو

 ح «لئاضفلا ك ۳ : م .باتعلاب سائلا هجاوي مل نم ب۔۷۲ «بدألا ك ۸ :خ]

[1Y 

 ٭ حرشلا ٭

 5 ك0 سالم سا -

 . تاحابملا نم :يأ : ( ائيش هيت يبنلا عتص)

 «ديدشتلا فالخ صيخرتلاو «هلعف يف سانلل صخر : يأ : (هيف صّخرف)

 . عنم ريغ نم هيف لهس ينعي

 اوبرقي ملو هنم اوزرتحا ينعي ؛رمآلا كلذ لعف نع : يأ :( موق هنع هزنتف )
 . هيلإ

 يف بضغلا ناب ىتح بضغف «ساّنلا نم سان هنع هّرئتف» :ةياور يفو

 ءايس دخلا هلع للا لرو ناك كر دكا دنس یا یخ کاک يويحو

۳۹ 



 . «ههجو يف هانفرع ائيش هرَك اذإ ناكو ءاهردخ يف ءارذعلا نم

 .( 151/5514 ) مقرب - ىلاعت هللا ءاش نإ يتايسو

 .ركبلا يه : ءارذعلاو

 .ركبلا ةيراجلا هيف نوكتف رتس اهيلع كرتي تيبلا يف ةيحان :ردنخلاو

 . ( ةياهنلا»

 ناك ءارس عابتالا يف ريخلا نأ انه هنم دارملاو )۲۷۹/٠۳(: ظفاحلا لاق

 يذلا لحما يف عابتالا دصقب ةصخرلا لامعتسا نأو «ةصخرلا وأ ةميزعلا يف كلذ

 رر اخ لا لامست ناك ا ةعرحلا ا قع قلو كارو

 ؛ةتسلا نع ةبغر ناك اذإ ًامومذم ناك امبرو ؛رفسلا يف ةالصلا مامتإ يف امك

 ةلبقلا هنع اوهّرنت يذلا نأ ىلإ لاطب نبا اًموأو «نيفخلا ىلع حسملا كرتك

 . مئاصلل

 .رفسلا يف رطفلا هلعل :هريغ لاقو

 مظعأ نم هلع يبنلا هيف صّخرت اًمع هّرنتلا نأ : يدوادلا نع نيتلا نبا لّقنو

 .داحلإ اذهو:هلوسر نم هلل ىقتا هسفن ىري هنأل ؟توتذلا

 لتعا يذلا نكلو «كلذ دقّنعا نم داحلإ يف كش ال [ظفاحلا :يأ] :تلُق

 صّخرت اذإف :يأ خات امو مّدقت ام هلرفُغ هنأ ثيدحلا يف مهيلإ ريشأ نم هب

 هل رفغي مل يذلا جاتحيف ؛كلذ هل رفغي مل نمم هريغ لثم نكي مل ءيش يف

 ؛هل هللا َرَمَغ ناك نإو هنأ هيت يبنلا مهَّملعاف ءوجنيل ةّدشلاو ةميزعلاب ذخألا ىلإ

 ةصخرو ةميزع نم هلع هلَعَف امهمف «مهاقتأو هلل سانلا ىشخأ كلذ عم هتكل

 يف دجلا كرت ىلع ةرفغملاب لّضفتلا هلمحي مل ؛ةيشخلاو ىوقتلا ةياغ يف هيف وهف
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 اهلمعيل ةميزعلا ىلع ةناعإلل وه اًمإف هيف صخر امهمو «ركشلاب ًامايق لمعلا
 . ( طاشنب

 موقلا نايعأ فرعأ ملو» :. فرصتب- ( 514/٠١ )- هللا همحر- لاقو

 . هلت بتلا هيف صَّخرت يذلا ءىشلا الو «ثيدحلا اذه يف مهيلإ راشملا

 باتك» ىف ملسم هجرخأ ام وهو «كلذ هب فرعي نأ نكمي ام تدجو مث

 ًابنج حبصأ يّنِإ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ ) : ةشئاع نع رخآ هجو نم «مايصلا
 ةالصلا ىنكر دت انأو : هيت هللا لوسر لاقف «موصأو لستغأف مايصلا ديرأ انأو
 . موصأف بنج انأو

 كبنذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ دق ءانلغم تسل كِّإ هللا لوسر اي :لاقف
 شاخ امو

 امب مكملعأو هلل مكاشخأ نوكأ نأ وجرأ ْيّنِإ : لاقو هلع هللا لوسر بضغف

 . ( يقتا

 يبنلا جاوزأ تويب ىلإ طهر ةثالث ءاج » : ظفلب «سنأ ثيدح يف اذه وحنو

 نيأو :اولاقف ءاهوّلاقت مهّنأك اوربخأ اًملف هلت يبنلا ةدابع نع نولاسي هل
 .رخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هل هللا رقع دق ؟ هلت يبنلا نم نحن

 الو ٌرهدلا موصأ انأ :رخآ لاقو . ًادبأ ليللا يّلصأ انأف î ا: مهدحأ لاق

 .ًادبأ جّوزتأ الف ءاسنلا لزتعأ انأ :رخآ لاقو «رطفأ

 يِنِإ هّللاو ام ؟اذكو اذك معلق نيذلا متنأ :لاقف هع هللا لوسر ءاجف

 ءاستلا جوزتأو «دقرأو يلصأو رطفأو موصأ أ ينكل ؛هل مكاقتأو هلل مكاشخأل

 ملسمو (0:055) فتصملا هجرخأ . م سلف سلس وع يغ یف

 )١401(.
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 .مههزنت ملع :يأ : ( هلم يبنلا كلذ غلبف)

 . يبيطلا هلاق بطخي نأ دارأ : يأ : (هّللا دمحف بطخف)

 . )575/1١( «ةاقرم» .هلبق امل ًاريسفت هللا دمّحف : هلوق نوكي نأ نكميو

 شا ا اهغارف دعب وأ هتبطخ ءانثأ يف :يأ :( لاق مث )

 .(ةاقرم » هي يكرر غا

 . خيبوتلا ينعمب يراكنإ ماهفتسا :( ماوقأ لاب ام )

 . نوزرتحيو نودعتبي : ( نوهزنتي )
 اولمعي ملو «هنع نودعتبيو نوكرتي :يأ» ر كالا يفو

 ی ا ام ت و ها و ا

 امك ؛ءاسن نم جوزت وأ راهنب لُكأ وأ ليلب مون نم : (؟هعنصأ ءيشلا نع )

 .حابملا وأ لالحلا نم كلذ ريغو «نيخيشلا دنع سنأ ثيدح يف

 .هتيمهأ نّيبيو رمألا دّكؤيل  مالسلاو ةالضلا هيلع- مسقأ : ( !هللاوف)

 ملعأ اناف ؛هّللا باذع فوخل هنع اوزّرتحا نإف :يأ : ( هّللاب مهملعأل يّنِإ)

 . «ةاقرملا» يف امك رهظملا هلاق «زارتحالاب ىلوأ انأف هللا باذع ردقب

 برقأ لعفأ اًمع مهتبغر نأ اومّهوت مهنإ :يأ» :(( ء١ ٠ ) ظفاحلا لاقو

 .(اهب لمعلاب مهالوأو ةبرقلاب مهملعأ وه ذإ كلذك سيلو «هّللا دنع مهل

 ىلعهل ةيشتطإو اعتز ناجم ةيلإ ترقلا درك اقإو و قووعلا لاق

 . ملعأ هّللاو ءاهب رُمأي مل لامعأ فّْلكتو سوفنلا تالّيخمب ال ءرمأ ام بسح

 ةيشدحلا ىلع ملعلا مّقو ةّيلمعلا ةوقلا ىلإ ةراشإ : ( ةيشخ هل مهلشأو )
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 « ءاَمَلعْلا هدابع نم هللا ىشخُي اًمثإ : ىلاعت لاق اذلو «هتجيتن اهنأل

 ۰ 1 .[۲۸ :رطاف]

 لعجو هنع لدع هنإف ءلصألا ىلع مهاشخأ نم غلبأ اذه : يبيطلا لاق

 ٠ .(۳۷۷/۱) ( ةاقرم» .(دشأ)

 «ةدابعلا يف قّمعتلا نع يهنلاو هلع هب ءادتقالا ىلع ثحلا :ثيدحلا يفو

 . هتحابإ يف اًكش حابملا نع هّرنتلا ٌمذو

 اليوأت ًالواتم كهتنملا ناك ّنِإو «عرشلا تامرح كاهتنا دنع بضغلا هيفو

 ۰ . ًالطاب

 «عمجلا يف راكنإلاو «زيزعتلا لاسرإب ةظعوملا دنع ةرشاعملا نسح هيفو

 .هوحنو ماوقأ لاب ام لاقيف «هلعاف نيعي الو ءكلذ يف فطّتلاو

 .هتيشخ ةّدشو هب ملعلا ةدايزل ببس ىلاعت هللا ىلإ برّقلا نأ هيفو

 نوفرعي اوناك مهتاب اومزج مِهّنأل ءليلدلاب مكُحلا هنم دافتسي :لاطب نبا لاق

 . (حتفلا» نم ةدايزب («يوونلا) .ههجو ريغتب ههركي ام

 «ريخلاب هسفن ناسنإلاركذ هيف» :( 98/8 (لامكإلا لامكإ» يف ءاجو

 هجو ىلع نكي ملو «هريغل ةعفنم هيف ناكو «كلذ ىلإ جيتحا اذإ اهيلع هؤانثو

 .رخفلاو ربكلا

 :ىلابعت لاق بنما ىلع ان ىقعلاو ةيشكلا نم نيكاسلا ىلغ لآ هيو

 «ركنم ىلع َرقُّي ال هَّنأو «[۲۸ :رطاف] 4 ءاَمَلعْلا هدابع نم هللا ىَشْحَي امثِإ
 . «هتحابإ ىلع ًاليلد ناك هّرقأف اعيش یار اذإ هّنأو
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 ٠١ 4  هّلوأت ليوأت ىف !قفانم اي :رخآل لاق نم باب 2

 : لاق هنع هللا يضر يلع نع - ۹

 : لاقف «سراف انالكو «مأوعلا نب ريبزلاو لَم يبنلا ينعَب
 نم باتك اهعم ةأرما اهبو ءاذكو اذك ةضور اوغلبت ىتح اوقلطنا»

 .(اهب ينوتأف نيك رشملا ىلإ بطاح

 :ابلقف ةف هلت يبثلا انل فصو ثيح اهل ريعب ىلع ريست اهانيفاوف

 ؟ كعم يذلا باتكلا

 ,ىرأ ام : يبحاص لاقف ءاهريعبو اهانثحبف «باتك يعم ام :تلاق

 .هئجرخشل وأ كندرجأل ! هديب يسفن يذلاو « هلع يبنلا بذك ام : تلقف

 يبنلا انيتأف «تجرخأف «فوص رازإ اهيلعو اهتزجح ىلإ اهديب توهأف
 : لاقو ! هقنع برضأ ينعد «نينمؤملاو هّلوسرو َهّللا ناخ : رمع لاقف هلي

 :لاقف (؟ كلمح امر

 : لاق دي موقلا دنع يل نوكي نأ تدرأو «هّللاب انمؤم نوكأ نأ الإ يب ام

 :لاقف مهيلإ علّطا هللا لعل ؟اردب دهش دق سيلوأ !رمع اي ءقدص»

 .(ةنجلا مكل تّبجو دقف متئش ام اولّمعا

 .ملعأ هلوسرو هّللا : لاقو رمع انيع تعمدف

 ١١١[. ح «ةباحصلا لئاضف ك- ٤٤ :م .سوساجلا ب_- ١:4١ «داهجلا ك- ه5 :خ ]
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 قر

 كح عدد ںیج

 یی ورد خيو هند

 +٭ حرشلا د

 فنصملل ةياور يف :(سراف انالكو «ماوعلا نب ريبزلاو هلت يبنلا ينشب )
 .(دادقملاو»:( ۲٤۹٤ ) ملسمو (۳۰۰۷)

 هللا لوسر ينشعب» )۲٤۹٤(: ملسم و (7759) فتصملا دنع ةياور يفو

 . «يونغلا دثرم ابأو ماوعلا نب ريبزلاو هي

 فتصملل ةياور يف :(اذكو اذك ةضور اوغلبت ىتح اوقلطنا :لاقف)

 ةّكم نيب عضوم يهو «خاخ ةضور اوتأت ىتح»:(٤۹٤۲) ملسمو (۳۰۰۷)

 .(ةنيدملا برقب ةنيدملاو

 ةزجعم هيف : ( اهب ينوتأف «نيكرشملا ىلإ بطاح نم بانك اهعم ةأرما اهبو )
 . هلع هللا لوسرل ةرهاظ

 ةياور يف : ( هب يبّنلا انل فّصَو ثيح ءاهل ريعب ىلع ريست اهانيفاوف)
 هَّللا لوسر انل لاق ثيح اهل لمج ىلع ریست اهانکرداف» :( 5755 ) فئصملل

 ملسمل ةياور يف :( باتك يعم ام :تلاق ؟كعم يذلا باتكلا :انلقف)

 . «بايثلا َنيَقلَتل وأ باتكلا نجرختل :انلقف» :(؟14354)

 . باتكلا ىرأ ام : يأ : ( ىرأ ام : يبحاص لاقف ءاهريعبو اهانثحبف )

 .هنع هللا يضر «يلع :لئاقلا :(تلقف)

 هيفو « هع دمحم ةوبنبو ءامسلا يحوب مهناميإ هيف :( هلي يبنلا بذك ام)

 . ةلاسرلاو ةوبنلا مامأ لقعلا ماهتا
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 ةغيصلا هذهب هيَ يبنلا ريغل فلحلا زاوج هيف :(!هديب يسفن يذلاو )
 .هنع هللا يضر «يلع وه فلاحلا ذإ «ةرابعلاو

 . ةنايرع يريصت ىتح كبايث نعزنأل :يأ :( هنجرختل وأ كّلدرجأل )

 : ةزجحلا لصأ : ( تجرخأف «فوص رازإ اهيلعو اهتزجح ىلإ اهديب توهاف )
 اذإ رازإلاب لجرلا زجتحاو ؛ةرواجملل ةزجح رازإلل ليق مث «رازإلا دش عضوم

 .هب قّلعتلاو ءيشلاب كسمتلاو ءاجتلالاو ماصتعالل هراعتساف «هطسو ىلع دش
 .(ةياهنلا»

 ىلإ اهديب توهأ ينم دج لا تأر اًملف» :(5755) فتصملل ةياور يف

 .«باتكلا تّجرخاف  ءاسكب ةزجتحم يهو  اهتزجح

 نم هْئّجرخأف» )۲٤۹٤(: ملسمو (۳۰۰۷) فئصملل ةياور يفو

 .(اهصاقع

 .لودجملا :يأ ءروفضملا رعشلا يهو ةصيقع عمج :صاقعلا

 دقعم :يأ ((اهتزجح نم هتجرخأ» ةياور نيبو هنيب عمجلاو» : ظفاحلا لاق

 اهتصيقع يف هتطبرف ءاهتزجح ىلإ لصت ثيحب ةليوط اهتصيقع نأل ؛رازإلا
 . (اهتزجحب هّتررغو

 دهاش اذهو : (نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ :رمع لاقف هلع يبنلا انيتأف)

 . ( هلوأت ليوأت يف قفانم اي :رخأل لاق نم ) بابلا

 ' بطاح نم :هيف اذإف هَ هللا لوسر هب انيتاف» :( ۲٤۹٤ ) ملسمل ةياور يف

 هللا لوسر رمأ ضعبب مهربخي ةّدكم لهأ نم نيكرشملا نم سان ىلإ ةعتلب يبأ نب

 . ( هع
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 نتاع ديمو فق ردو رح نافع مهنا ا يتعد
 .نيدلل هراصتناو

 تيأر مث «كلذ يف درفلا عّرست مدعو «لتقلا يف مامإلا نم ناذئتسالا هيفو

 .هوحن ارَكَذ دق رجح نباو يوونلا

 .هغم بذدأتلاو هلم هللا لوسر يدي نيب مدقتلا مدع هيفو

 اذه ىلإ كَعَّفد يذلا ام وأ ؟اذه تعم اذامل :يأ :(؟كّلمح ام :لاقو )

 . ؟رمألا

 هّللاب ًارفُك تلعف ام لعفأ مل :يأ : (ِهّللاب ًانمؤم نوكأ نأ الإ يب ام :لاقف )
 . ىلاعتو هناحبس هب نمؤم انأف «ىلاعت

 تل دي اهو تريغ امو :(5؟85) فتصملل ةياور يف

 نع ًادادترا الو ًارفُك كلذ تلعفام» اشيا 4409 فصلا ةياور يفو

 . ( ينيد

 تددزآ الو ترفق ام هللاود :كلذك ۳۸١7 فكهسلل ةيآور يفو

 . (ًابح الإ مالسإلل

 . يلامو يلهأ نع اهب عفدأ ةنم :يأ :( دي موقلا دنع يل نوكي نأ تدرأو)

 .(۳۰۸/۱۲) (حتف»

 . «يتبارق نومحي أدي مهدنع ذَا نأ» :( 5774 ) فّنصملل ةياور يفو
 د موقلا دنع يل نوكت نأ تدرأ» :ًاضيأ ( ٦۲١۹ ) فتصملل ةياور يفو

 .«كباحصأ نم سيلو يلامو يلهأ نع اهب هللا عفدي
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 ينإ «هّللا لوسر اي ىلع لّجعت الو :كلذك ( 4850 ) فّئصملل ةياور يفو

 مهل نيرجاهملا نم كعم نم ناكو «مهسفنأ نم نكأ ملو شيرق نم اءرما تنك
 مهيف بسنلا نم ينتاف ْذِإ تببحأف «ةّكمب مهلاومأو مهيلهأ اهي ةومحي تابار

 . «يتبارق نومحي ًأدّي مهيلا عنطصأ نأ

 :لاقف مهيلإ علّطا هللا لعل ؟اردب دهش دق سيلوأ !رمع اي «قّدص :لاق)

 دارملاو ميركتلاو فيرشتلل :اولمعا : (ةنجلا مكل تّبجو دقف مّتعش ام اولّمعا

 مهل لصح امل كلذب اوُّصْخ مهتأو «كلذ دعب مهنم ردصي امب ةذخاؤملا مدع

 .(حتف» .ةقباسلا مهبونذ وحم تضتقا يتلا ةميظعلا لاح ا نم

 ًالإو «ةرخآلا يف مهل نارفغلا هانعم :ءاملعلا لاق» :( 57/١7 ) يوونلا لاق

 .ايندلا يف هيلع ميقأ هريغ وأ دح مهنم دحأ ىلع ةجوت نإف

 .مهضعب ىلع رمع 0 دحلا م ا لقنو

eلوسر ةبحص  
 . لمعلا حلاصو هلت هللا

 هللا ًرهظأ دقو «هعوقو ءىشلل ةيحالصلا دوجو نم مزلي الو » : ظفاحلا لاق

 لامعأ ىلع اولازي مل مهنإف «كلذ نم ءيشب هنع ربخأ نم لك يف هلوسر قدص

 ةبوتلا ىلإ ٌردابل مهدحأ نم ءيش رودص ردق ولو ءايندلا اوقراف نأ ىلإ ةنجلا لهأ

 . (مهتريس ىلع عّلطا نم عطقلاب مهلاوحأ نم كلذ ملعيو «ىلثُملا قيرطلا مالو

 ”اماولمعا :لاقف )۲٤۹٤(:0... ملسم و )5٠٠017( فتصملل ةياور يف

 .(مكل ترفع دقف متئش



 . تضاف مث عومدلاب تآلتما :يأ ؛(هانيع تقرورغاف) ( 1۹۳۹ )

 قح يف هلاق ام ىلع مدتلاو عوشخلا نم هقحل امل ىكب نوكي نأ لمتحي

 .(۳۱۱/۱۲) (حتف» . بطاح

 نب ورمع نع يوارلا وهو :نايفس لاق» )70٠١17( فنصملل ةياور يفو
 (حتف» .هلاصتا حيرصو هلاجر ةلالجل ًابجع :يأ ؛« اذه دانسإ يأو : رانيد
 .(١؟؟/5)

 ٌءاوس مهبتك ةءارقب سيساوجلا راتسأ كته هيف» :( 55/١7 ) يوونلا لاق
 ىف ناك وأ ‹«ةحلصم هيف ناك اذإ ةدسفملا رثس كته هيفو ةأرما وأ الجر ناك

 «ةحلصم هب توفي الو ةدسفم هيف نكي مل اذإ رتسلا بدني اًمإو «ةدسفم رتسلا

 .رتسلا ىلإ بدنلا يف ةدراولا ثيداحألا لمحت اذه ىلعو

 كلذب تورفكي ال رئابكلا بوتذلا باحصأ نم هريغو سوساجلا نأ هيفو
 كش الب ةريبك وهو هلي بلا ءاذيإ نمضي هّنأل ؛ًاعطق ةريبك سنجلا اذهو
 . [ها/ :بازحألا] 4 هّللا مهَتَعَل هَلوسَرو هللا نوذؤي نيذلا نإ : ىلاعت هلوقل

 .([مدقت امك ] مامإلا نذإب الإ رّرعي الو يصاعلا ّدَّحي ال هنأ هيفو

 ناسل يف ًاغئاس هليوأت ناك اذإ لواعملا راذعإ هيف» :ءاملعلا ضعب لاقو
 .«ملعلا يف هجو هل ناكو برعلا

 ولو نمؤملا نأ هيف) :-ريسي فرصتي )7١١/17( «حتفلا» يف ظفاحلا لاق
 ابطاح نآل ؛بنذلا يف عوقولا نم مصعي ال ةنجلاب هل عطقي نأ حالصلاب غلب
 .عقو ام هنم عّقوو ةتجلا مهل هّللا بجوأ نميف لَخد

٤١ 



 اوظفح مهنأ «متكش ام اولمعا) : هلوقب دارملا نأ لّوأت نم ىلع بعت هيفو

 .بونذلا نم ءيش يف عوقولا نم

 يف هديلختب مرج نم ىلعو «بنذلا باكتراب ملسملا رقمك نم ىلع درلا هيفو

 .بّذعي نأو دب ال هّناب عطق نم ىلعو «راثلا

 الغل رذتعيو فرتعي لب هدّحجي نأ هل يغبني ال أطخلا هنم عفو نم نأ هيفو

 ددهملا هلعفي ال امم ديدهتلاو قحلا صالختسا يف ديدشتلا زاوج هيفو

 نم سوساجلا لتق ىري نم هب لدتسا دقو .قحلا هنم جرختسي نمل ًافيوخت
 نم هنوكل الإ كلذ نع هات يبنلا هدر ملو «هلتق يف رمع ناذعتسال ةيكلاملا

 هيف دهتجي كلام نع ا «هنم كلذ رّركتي نأب هديق نم مهنمو «ردب لهأ
 . مامإلا

 لاقو «همد حابي ال ملسملا سوساجلا نأ ىلع عامجإلا يواحطلا لقن دقو

 لاق اذكو .هنع ىفعي تائيهلا لهأ نم ناك نإو «رّرعي :رثكألاو ةيعفاشلا

 يوذ ةّلز نع وفعلا هيفو «هسّبح لاطُيو ةبوقع عجوي :ةفينح وبأو يعازوألا

 . ةئيهلا

 ىلع هعفن دئاعلا يأرلا نم هل رهظي امب مامإلا ىلع ريبكلا ةراشإ هيفو

 . كلذ يف مامإلا ريختيو نيملسملا

 . اوعّمجأ دقو «هل ةمرح ال يصاعلا نأ هيفو . يصاعلا نع وفعلا زاوج هيفو

 اهتايصعل اهّنأ الولو «ةرفاك وأ تناك ةنمؤم اهيلإ رظنلا مرحي ةيبنجألا نأ ىلع

 . لاطب نبا هلاق اهديرجتب يلع اهدّده ام اهتمرح تطقس

4 



 نمل ًافالخ ؛هللا ءاش نمع عوقولا ةزئاجلا بونذلا عيمج نارفغ زاوج هيفو

 . عدبلا لهأ نم كلذ ىبأ

  اهنع هللا يضر ةشئاع فذقب حطسم ىلع دحلا ةماقإ تلكشتسا دقو
 حموسو ةريبكلا نم هّبكترا امب حماسي ملف ردب لهأ نم هنأ عم مدقت امك

 يف يردبلا نع وفعلا لحم نأ باوجلاو «ردب لهأ نم هنوكب لّلعو «بطاح

 .اهيف دح ال ىتلا رومألا

 ةدع ىف هب ءاعدلا كلذ ىلع ٌلديو «بونذلا نم رَّخآت ام نارفغ زاوج هيفو
 هوعوملا لاشتعألا نايب نق ةدرارلا ثيداجتالا ىف ارج تدمج دقو «رابتخلا
 ةمّدقملا بونذلل «ةرّقكملا لاصخلا» هّيَمس رخات امو مّدقت ام نارفغب اهلماعل

 .دايج ديناسأب ثيداحأ ةدع اهيفو «(«ةرّخؤملاو

 ۲۰۵٥  رفاك اي :هيخأل لاق نم باب 48

 لاق هلع هللا نوسو نأ رع یب هللادبع نع عموم

 .«امهدحأ اهب ءاب دقف ,رفاك :هيخأل لاق لجر امُيأ»

 11١[. ح .ناميإلا ك- ١ :م .ليوأت ريغب هاخأ رقك نم ب «بدألا ك-78:خ]

 *# حرشلا د

 هّمزتْلا : يأ :ءاب :عامهدحأ اهب ءاب دقف «رفاك :هيخآل لاق لجر اميأ)

 .هب عجرو

 .ةلاقملا كلتب عجر :يأ) :( ۳۹١/۷ ) (ةفحتلا ) يف ءاج

۳ 



 هيلإ عّجر قلص نف ؛ًالثم رفاك اي هبحاصل لئاقلا لاق اذإ هلال : يبيطلا لاق
 مالسإلا نيد نالطب دقتعاو بذك نإو ءاهاضتقم هنم رداصلا رفكلا ةملك

 .(ةملكلا هذه هيلإ تعجر

 .«امهدحأ رفك دقف ءرفاك رخآلل لاق اذإ» :ةيتآلا ةياورلا يفو

 )٤۳۳/۳۳۹٣(. و ( 155/788 ) مقرب هلثم ىضمو

 : لاق هللا لوسر نأ ءرمع نب هّللادبع نع - ۱

 ؛ارفاك هل لاق يذلا ناك نإ ءامهدحأ رفك دقف رفاك : رَّخآلل لاق اذإ»

 .«رفكلاب هل لاق يذلا ءاب دقف ؛هل لاق امك نكي مل نإو ؛ قدص دقف

 .[ قياسلا ثيدحلا ىتعم وهو ] ؛م

 * حرشلا ي

 دقف ؛ًارفاك هل لاق يذلا ناك نإ ءامهدحأ رّفك دقف فاك :رَخآلل لاق اذإ)

 . مدقت : (رفكلاب هل لاق يذلا ءاب دقف ؛هل لاق امك ْنكي مل إو ؛قدص

 ناميإلا باستسك يف ىلاعت هللا همحر- مالسإلا خيش مالك رظناو

 ١(. ١الص)

 ۲٠١  ءادعألا ةتامش باب ۔_ ۰

 : هلل يبنلا نأ ةريره يبأ نع _ ۲

 .«ءادعألا ةئامشو ءءاضقلا ءوس نم ذوعتي ناک

 ءاعدلاو ركذلا ك- 6۸ :م .ءالبلا دهج نم ذوعتلا ب۲۸ «تاوعدلا ك- م :خ]

 .]oچ

٤ 



 ئینجا ییہ

 تیک ورید سو

 د حرشلا

 اجو رع هّللاب نصحتلاو ةراجتسالاو ءاجتلالا وه : ذوعتلا : (ذًوعتي ناك )

 ءوسي ام :ءاضقلا ءوس» :( ٠١٠/۹ ) ينالطسقلا لاق :( ءاضقلا ءوس نم )

 ءاضقلا نود هيلع يضقملا ىلإ فرصني ءوسلا ظفلو «هوركملا يف هعقويو ناسنإلا
 دقو لهألاو لاملاو ندبلاو ايندلاو نيدلا يف ءوسلل لماش يوونلا لاق امك وهو

 .(ةمتاخلا يف نوكي

 ةفحت ١ نم يناكوشلا نع ( 370/١ ) « لضفلا ) يف يناليجلا هلقن ام رظناو

 . (نيركاذلا

 ال نسح هلك ىلاعت هللا مكُح ذإ ءمكُحلا ال قولحلا يضقملا : ءاضقلا ءوسو

 .ءاملعلا نم ددع هلقنو لاطب نبا هلاق . هيف ءوس

 .هيداعي نمي لزنت ةيلبب ودعلا حرف :ةتامشلا :(ءادعألا ةتاصشو )

 .(ةياهبلا

 مالكلا نأو «ةروكذملا ءايشألا نم ةذاعتسالا بابحتسال ٌةلالد :ثيدحلا يفو

 . يزوجلا نبا هلاق ءفّكت الو هيلإ دصق ريغ نع ردص اذإ هركي ال عوجسملا

 هتقاف دبعلا راهظإ ءاعدلاو ةذاعتسالا ةدئافو ةذاعتسالا ةيعورشم هيفو ؛لاق

 )١43/1١١(. (حتف» .هيلإ هعرضتو هبرل

 نأ اّمِإ هوركملا نأل ؛ةعماج ٌةملك هذهو» :( ۳١٤/۲۲ ) (ةدمعلا) يف لاق

 ذإ ءءاقشلا كرد وهو داعملا ةهج نم وأ ؛ءءاضقلا ءوس وهو أدبملا ةهج نم ظحالي

 هريغ ةهج نم اّمِل كلذو «شاعملا ةهج نم وأ «يقيقحلا ءاقشلا يه ةرخآلا ةواقش

 , ؛ءالبلا دهج وهو هسفن ةهج نم وأ «ءادعألا ةتامش وهو

 م



 ءوس نم ذوعتي ناک ١ :(۲۷۰۷) ملسم و ( 1747) فّئصملل ةياور يفو

 . «ءالبلا دهج نمو ءادعألا ةتامش نمو ءاقشلا كرد نمو ءاضقلا

 . «اهنم ةدحاو تذز يأ كشأ» : نايفس لاق :هثيدح يف ورمع لاق

 ۲١۷  لاملا ىف فرسلا باب - 1

 : لاق هيت هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع - ۳

 ؛ًاثالث مكل طخسيو ءاثالث مكل ىضري هللا َنِإ»

 هللا لبحب اومصتتعت نأو «ائیش هب اوكرشث الو ؛هودبعت نأ مكل ىضري

 .مكرمأ هللا هآلو نم اوحصانت نأو .ًاعيمج

 .«لاملا ةعاضإو «لاؤسلا ةرثكو «لاقو ليق : مكل هركيو

 ٠١[. ح «ةيضقألا ك- ٠" :م]

 +٭ حرشلا هب

 مكرمأي نأ ىضرلا اذه يضعقيو «لاصخلا نم : (ًاثالث مكل ىضري هللا ّنِإ)

 . ثالثب

 .ثالث نع مكاهني نأ طخسلا اذه يضتقيو :(ًاثالث مكل طخسيو)

 . «ًاثالث مكل هركيو ءأثالث مكل ىضري هللا إد :( ۱۷٠١ ) ملسمل ةياور يف

 هاضريو هللا هبحي ام لكل ٌعماج مسا :ةدابعلا :(هودبعت نأ مكل ىضري )

 .مالسإلا خيش لاق امك ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاو لاوقألا نم

 «فاكتعالاو رذنلاو موصلاو جحلاو فاوطلاو ةالصلا :ةدابعلا لمشتو

 ا



 «لكوتلاو «ةيشخل او «ةبغرلاو «ةيهرلاو «فوخلاو «عوكرلاو دوجسلاو حبذلاو
 كلذ ريغ ىلإ ... - ىلاعتو كرابت  هّللا عرش ميكحتو «ءاجرلاو «ةثاغتسالاو

 .ةيلمعلا وأ ةيلوقلا ةحيحصلا ةنسلا وأ ميظعلا باتكلا يف درو امم

 . ىلاعت هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم عون يأ فرصب : (ًائيش هب اوكرشُت الو )

 لبحب اومصتعاو ™ :ىلاعت هلوقك : (ًاعيمج هللا لبحب اومصتعت نو )
 ٠١[. :نارمع لآ] 4 اورق الو ًاعيمج هللا

 .هنم لاعتفا ؛ءيشلاب كاستمالا : ماصتعالا

 بسد ا اليخ اإلا يو با ىلإ هب لصر يا تملا ا

 . فوخلا لاوز ىلإ هب لصوتي

 نبا لاقو «هّللا نيدب اوكّسمت هانعم : سابع نبا لاق ءانهه هانعم يف اوفلتخاو

 .ةعامجلا وه :دوعسم

 يف نوهركت ام ّنِإو «هب رّمأ يذلا هّللا لّبح اهّنِإف ةعامجلاب مكيلع :لاقو

 . ةقرفلا يف نوّبحُت امم ريخ ةعاطلاو ةعامجلا

 لاقو . نآرقلا وه :يدسلاو ةداتق لاقو «هّّللا دهعب :ءاطعو دهاجم لاقو

 . ( هريسفت ١ يف يوغبلا هلاق . هتعاطو هللا رمأب : يأ هللا لبحب :نايح نب لتاقم

 .(اوقرفت الو» :( ۱۷٠١ ) ملسمل ةياور يفو

 مامإلا مهو مكرمأ يلاو هلعج نم :يأ : ( مكرمأ هللا هآلو نم ارحصانت نأو )

 باولو

۷ 



 مهتنواعمو مهل ءاعدلاو «مهيلع ءاعدلاو مهتفلاخم كرت : مهتحصانمب دارملاو

 («ضيف» . قلخلاو قحلا ىح نم هنعاولفغ امب مهمالعإ يف فطلتلاو «قحلا ىلع

TY) 

 ال ام تاياكحو «ساتلا رابخأ يف ضوخلا وه : (لاقو ليق :مكل هركيو)

 )١١/5(. «يوون» .مهتافرصتو مهلاوحأ نم ينعي

 وأ «لاومألا نم وأ ءاهيف ةجاح ال ىتلا لئاسملا ىف :يأ :(لاؤسلا ةرثكو)

 .( 7١/559 «ةدمع» .سانلا لاوحأ نم

 فاحلإلا لوانتي لاؤسلا ةرثك نع يهنلاو» )7017/1١(: (حتفلا» يف لاق

 تردا عرش ف مدقتو لالا تعي آل ام لاوسلاو بطلا يف

(۹۷/۲۸). 

 وأ «فلتلل هضيرعتو ةيعرشلا ههوجو ريع يف هفرص وه :(لاملا ةعاضإو )

 .هب قوثوملا ريغل داهشإ نود نيدلا ءاطعإو «هيلع مايقلا كرتو هليطعت

 هايند ةحلصمو هايند ةحلصم هظفح ىف نألو دال يدا ا طرحت

 لامكإ» نم ةدايزب )١١/7( «يوون» .هل غرفتي كلذب هّنأل «هنيد حالص

 .مدقتو «(لامكإلا

 لمحت نأ يغبنيو «هركلاو طخسلاو ىضرلاك ىلاعت هلل تافصلا تابثإ هيف

 .ليطعت الو فييكت الو هيبشت الو ليثمت ريغ نم ةقيقحلا ىلع

 ةديقعلا رومأ نّمضت هنإف «ظعاوملاو اياصولا عماوج نم دعي ثيدحلاو

 ؛ىلاعت هلل ةدابعلا صالخإب رمألاو «هعاونأ لكب كرشلا نع يهنلاو ديحوتلاو

٤۸ 



 :هلوقب كلذ ىلع عامتجالاو ةئسلاو باتكلاب ماصتعالاو كسمتلاب رّمأو

 (ةّمآلا فلس جهنم ىلع ةّنسلاو باتكلا ءوض يف الإ عامتجا الف 4 اعيمج إل

 . مهم هَّنِإَف اذه ربدتف

 ةمدقتملا ملسم ةياور يف امك ًاحيرص ءاجو «قّرفتلا نع يهنلا اذه َنَمضتو

 . «اوقرفت الو» : ظفلب

 ةيعرلاو يعارلا ماصتعا ققحتي ىتح ؛رومألا ةالوو ماكحلا ةحصانم ىلإ اعدو

 . هناحبس هَّللا لبحب

 «نسلألا دئاصحو» يباتك رظناو «لطابلاب ناسللاب ضوخلا مرحت هيفو

 .(ةبيغلا»و

 ءانبو «ةّمألاو درفلا ةوق هيف يذلا لاملا ةعاضإو لاؤسلا ةرثك نع ىهن امك

 الو ,زاجيإو لامجإب ؛هلك نيدلا ثيدحلا « مالسإلا ةلود داصتقا

 . ملكلا عم اوج هع يتوأ دقف كلذ يف بجع

 .(۲۹۷/۲۲۸) ثيدحلا رظناو

 ويش نم متقفنأ امو : لجو رع هلوق يف سابع نبا نع - 1/5
 : لاق [ :ًابس] 4 نيقزارلا ريخ وهو هفلخي وهف

 .«ريتقت الو فارسإ ريغ يفد

 4 حرشلا

 ريغ يف :لاق  نيقزارلا ريخ وهو هفلخي َوِهَف ءيش نم متققنأ امو )

٤۹ 



 دروو .هفلخي وهف ريتقت الو فارسإ ريغ يف ناك ام : ىنعملا : (ريتقت الو فارسإ

 .«يرفبلا حرقا ف امك ةأضبا ريج نو احس نع طفلا اذه

 هب مكرمأ اميف ءيش نم متقفنأ امهم :يأ :(هريسفت ) يفريثك نبا لاقو

 ءازجلاب ةرخآلا يفو «لدبلاب ايندلا يف مكيلع هفلخي وهف ؛مكل هحابأو

 «قافنإلا يف ّدحلا ةزواجم :فارسإلاو «هقلخ يطعُي :هفلخُي ىنعمو

 .قح هجو ريغب قافنإلاو

 نيذّلاو إل :ىلاعت لاق امك «ةقفنلاو شيعلا يف قييضتلا :ريتقتلاو

 4 ًاماوق كلذ نيب ناَكواورتقَي ملواوفرسي مل اوقفت اذإ

 .[ :٦۷ ناقرفلا ]

 الو «ةجاحلا قوف نوفرصيف مهقافنإ يف نيرذبمب اوسيل» :ريثك نبا لاق

 ريخو ءارايخ الدع لب مهنوفكي الف ؛مهّقح يف نورصقيف مهيلهأ ىلع ءالخب

 اذه واو ل اسوا روال

 . فرس هللا ليبس يف ةقفنلا يف سيل : يرصبلا نسحلا لاق

 فرس وهف ىلاعت هللا مآ هب تزواج ام : ةيواعم نب سايإ لاقو

 .(لجو رع هللا ةيصعم ىف ةقفنلا : فّرسلا :هريغ لاقو

 هوجولا يف اوقفنأف ؛قزريو يطعي نم ريخ :4 نيقزارلا ريخ وهو ل

 . الالقإ شرعلا يذ نم اوشخت الو «ةحيحصلا



 ےب ورا د ےک

 ۲۰۸ - نیرذبلا باب ۔ ۲

 : لاق نيديبعلا يبأ نع - 6

 : لاق ؟4 نيرذبْلا 9 نع [ دوعسم نبا وه] هّللادبع تلأس

 .(قح ريغ يف نوقفني نيذلا»

 »ب حرشلا *

 نوقفني نيذلا :لاق ؟4 نيرا نع دوعسم نبا وه هّللادبع تلأس )
7 : 
 . «ةياهنلا» . ةقفنلا يف فرسملا :رّدبملا :(قح ريغ يف

 لاما ريذبت » :«تافيرععلا» باتك نع )٥۳۳/١( «لضفلا» ىف ءاج

 .ًاداسفإو ًافارسإ هديدبت

 ال ىتح هقافنإ ىف هدي طسبي نأ وه : ليقو «ىصاعملا ىف قافنإلا وه : ليق

 .هتاتقي ام هنم ىقبي

 «هعضاوم ءاطعلا عّضي ميكح داوجلا نأ :فرسملاو داوجلا نيب قرفلاو

 ادا دلع شوفي نجا راف هيمو قاطع تقاس لل ا یک کر

 ةأفاكمو «فيضلا ىرق نم ؛ةءورملا ىضتقم بسح هيلع ةبجاولا قوقحلا

 ةلمؤم هدفا هيف ا ا ا غ هش لا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف فلخلل

 الو «ريدقت الو ةحلصم ةاعارم ريغ نم ؛هتوهشو هاوه مكحي قفني رذبملاو

 .قح يذ ىلإ لصو نإو «قوقحلا ءادأ ديري
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 ام ىلع ادئاز ىخبني اميف ءيشلا فرص : فارسإلا : فيرشلا ديسلا لاق
 ب ل ا نقلا فرضا: ريدبلاو ٠يت

 سيلف رثک امهم «ةحيحصلا عضاوملا يف قحلا يف قفنملا نأ لصاحلاو : تلق
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 .رذبملا وه يعبني ال اميف «قحلا ريغ يف قفنملاو

 نمو  مهنع هللا يضر  ةباحصلا قافنإ ربك دعاوقلا هذه ءوض يفو
 .مهنم نوكن نأ ِهّللا لأسن «مهجهت ىلعراس

 : لاق 4 نيِرّذَبا إف :سابع نبا نع 65

 .(قح ريغ يف نيرذبملا»
 *ب حرشلا د

 رظناو «مدقت :(قح ريغ يف نيرذبملا :لاق 4 نيرذبملا إ» :سابعع نبا نع) 3 8 2 5 ع
 ٍْ .هلبق ام

 مهنع هللا يضر دوعسم نبا نع هلبق يذلاو سابع نبا نع رثألا اذه :تلق
 اذه لثمو او ا نا ااو نآرقلل مهفلاو «دحاو ىنعملاو  نيعمجأ

 یوا هللابوب ةريقك

 ۲۰۹ -۔ لزانملا حالصإ باب - ۴۳

 ا غ لوق رمع ناك: ا ا ۷

 نأ لبق ناتجلا هذه ارفيخأو ,مكيواثم مكيلع اوحلصأ ! سائلا اهيأ اي

o۲ 



 . نهانيداع

 .[ ةعوفرم تحص هنم ةريخألا ةلمجلاو «دانسإلا نسح ]

 +٭ حرشلا د

 . لزنملا : ىوثملا عمج : ( مكّيواثم مكيلع اوحلصأ !ساثلا اهيأ اي)

 ىلع اهولمحاو مكفاخت اهولعجا :يأ :اوفيخأ : ( ناتجلا هذه اوفيخأو )

 اهنم رّهظ اذإف اهنم اوسرتحاو «مكنم ترف لعقلا تأر اذإ اهنأل «مكنم فوحلا

 . فّرصتب « لضف » .هولتقاف ءىش

 قيقدلا وهو ٌناج اهدحاو تويبلا يف نوكت يتلا تايحلا يه :ناتجلا

 .(ةياهنلا) . فيفخلا

 . مكتفاخأ لتقلا رت ملو اهومتكرت اذإ مكنأل :(مكفيخت نأ لبق )

 نجلا وأ ءاهنم يذؤملا ريغ : ينعي هلعل : (اهوملسم مكل ودبي نل هّنِإف)

 . لاكشأ ةدعب لّكشتي نجلا ذإ ؛ «ملسملا

 ةرهز نب ماشه ىلوم بئاسلا يبأ نع» :(۲۲۳۹) (ملسم حيحص) يف

 فيسات يلب دج و لاق هب نق فرا دمع ىلا ىلع لهنا

 «تيبلا ةيحان يف َنيجارع يف ًاكيرحت تعمسف «هتالص يضقي ىتح هرظتنأ

 ملف ءتسلجف «سلجا نأ ىلإ راشأف ءاهلتقأل تّبئوف «ةّيح اذإف «تفتلاف
 لاقف معن :تلقف ؟تيبلا اذه ىرتأ :لاقف «رادلا ىف تيب ىلإ راشأ فرصنا

 . سرعب دهع ثيدح اتم ىتف هيف تاك

 نذاتسي ىتفلا كلذ ناكف «قدنخلا ىلإ هلت هللا لوسر عم انجرخف :لاق
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 لوسر هل لاقف اشو هتذاتساف « هله ىلإ عجريف راهنلا فاصنأب ع ۶ء هللا لوسر

 . «ةظيرق كيلع ىشخأ ينإف «كحالس كيلع ذخ » : هلي هللا

 اهيلإ ىوهأف «ةمئاق نيبابلا نيب هتأرما اذإف «عجر مث «هحالس لجرلا ذَّحأف

 عفا ك كيلع فتكا ل تلاد ةف هتباصأو هب اهنعطيل حمرلاب

 ظ . ينجرخأ يذلا ام رظنت ىتح تيبلا

 حمرلاب اهيلإ ىوهأف «شارفلا ىلع ةيوطنم ةميظع ةّيحب اذإف «لَخدف
 ناك امهيأ ىردي امف «هيلع تبرطضاف «رادلا يف هزكرف جرخ 8 «هب اهمظتناف

 ؟ىتفلا مأ ٌةيحلا ًاتوم عرسأ

 ءانل هييحي َهّللا عذا :انلقو «هل كلذ انركذو ؛ هتيم هللا لوسر ىلإ انئجف :لاق

 . مكبحاصل اورفغتسا :لاقف

 ةثالث E ايش ديف مقار ذاك اوسع قات عيدلاو نإ لاق

 EES دعب مكل ادب نف «ماَيأ

 لخنلا نم وهو «رمتلا لمحي رفصألا دوعلا وهو «نوجرع عمج : نيجارع
 .بنعلا نم دوقنعلاك

 .راذنإلا انه دارملاو «مالعإلا «ناذيإلا : هونذآف

 نها اص » يأ : نهاثلاس +( نهانيداع ديم نهاتلاس امد لاو اور

 تالا انحلاص ام :يأ» :كلملا نبا لاق . «مهانملاس ام» :(ةاكشملا» يف

 ؛ةيلبج ناسنإلاو ةيحلا نيب ةاداعملاو ةبراحملا نف «برحلا نهنيبو اننيب عّقو ذنم

 .رخآلا لْثق بَلَط ىلع لوبجم امهنم ًالك نال

 نم وه يذلا حلصلا ةفاضإل مهارجم اهارجأو تاّيحلل ءالقعلا ريمضب ىتأو
o٤ 



 يل مهتيأر رمقلاو سمشلاو ل :ىلاعت هلوق هريظنو «مهيلإ ءالقعلا لاعفأ

 ذنم نهانملاس ام :لاقي نأ ىغبني ناكف ًالإو «[ ٤ :فسوي] # نيدجاس

 . فذحب ( ۷۲۹/۷ ) (ةاقرم» . (نهانيداع

 بدألا» خسن عيمج يف «نهانيداع ذنم نهانملاس ام» ظفل تّبث دقو : تلق

 .اهيلع عالطالا نم تدّككمت ىتلا (درفملا

 « لضفلا » رظناو فذحب (عمجم» .لاوزلا لبقَت ال ةّلبجب :نهاني داع هلوقو

 .(ه 654/1١

 :( ٤۳۷١ ) (دواد يبأ ننس حيحص) «دواد يبأ ننس 9 و «دنسملا» يفو

 .«انم سيلف ةفيخ ّنهنم ًاغيش كرت نم»

 نهبلط ةفاخم تاّيحلا كرت نم :( 4۳۷۲ ) «دواد يبأ ناس حيحص) يفو

 30 نهاتيراخ كنم نهاتملاس اع اتم يلف

 ۲٠٠١ - ءانبلا ىف ةقفنلا باب _ 4

 : لاق بابخ نع -_ 4

 .«ءانبلا ًالإ ؛ءيش لك يف رجؤيل لجرلا نِإ»
 باب ۔ ۱۸۷ ) تحت هوحنب هديعيسو . توم لا ضيرملا ينمت ب ٠۹ «ىضرملا ك ”ه :خ]

 .( ۲۱۲ - ىنب نم

 *ب حرشلا ٭

 هاك وا ولاعت هللا يشل ذاك اذإ اعل یش لك فرج لیلا هاو

 .ةجاحلا نع
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 . ىلاعت هّللا ءاش نإ «نیباب دعب ( 4 / ٣۰۳ ) ثيدح تحت يتأيسو

 ٥ عم لجرلا لمع باب ۔ عمّاله  ۲٠۱

A4۹خأ نبال لاق ورمع نب هّللادبع عمس هنأ مصاع نب عفان نع -  
 ! يردأ ال : لاق ؟ كلامع لمعيأ : طهولا نم جرخ هل

 :لاقف انيلإ تّفَتلا مث ءكلاّمع لمعي ام تملعل اًيفقث تنك ول امأ : لاق

 (هلام ىف :ةرم مصاع وبأ لاقو) هراد يف هلاّمع عم لمع اذإ لجرلا نإ»
 .(لجو رع هللا لامع نم الماع ناك

 دب حرشلا *

 يهو «ناتسّبلا انه دارملاو ؛نكمطملا عضوملا :طّمولا :( طهولا نم جرخ )
 (ّجَو) نم لايمأ ةثالث ىلع فئاطلاب صاعلا نب ورمعل تناك ةميظع ضرأ
 ااو وو

 نع حيحص دنسب )۲/۲۹٤۲/۱۳( «هخیرات » يف ركاسع نبا یور دقو

 :هل لاقي فئاطلاب هل طئاح يف صاعلا نب ورمع لحد » :لاق رانيد نب ورمع
 اهب ميقي ينعي !مهردب ةبشخ لك ىرتشا ؛ةبشخ فلأ فلأ [هيف] ( طهولا )
 .(9) «ةحيحصلا» .« بانعألا

 ول هّلعلف «هلاّمع عم لمعي ناك اذإ ملعي نأ ديري هّلعل :(؟كلاّمع لمعيأ)

 : يأ :( كلاّمع لمعي ام تملعل ايفقث تنك ول اّمأ :لاق !يردأ ال.:لاق )
 . ملعأ هّللاو «ةعارزلاو لمعلاب مهراهتشال
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 وبأ لاقو  هراد يف هلاّمع عم لمع اذإ لجرلا نإ :لاقف انيلإ تّفعلا مث )

 عم لمعلا لضف هيف : (لجو رع هللا لاّمَع نم الماع ناك هلام يف :ةّرم مصاع
 س

 .لامعلا

 يف (اهعرزو ضرألا رامثتسا ىلع مالسإلا ضح ١ تعش نإ ديزملل رظناو
 .ةديدع ثيداحأ هيفو «لوآلا دلجملا (ةحيحصلا ةلسلسلا»

 ۲٠۲ ۔ ناینبلا ىف لواطتلا باب - 5

 : لاق هلع هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع - 44/0

 .«ناينبلا يف ساتلا لواطتي ىّتح ةعاسلا موقت ال»

 .[ ناميلا وبأ انثدح ب "5 ,نتفلا ك ۹۲ : يف خ]

 دب حرشلا د

 يف لواطتلا ىنعم :(ناينّبلا يف ساتلا لواطتي ىتح ةعاسلا موقت ال)

 عافت ران ىلعأ هعافترا وكم نأ ديرب امين بي ناك نیم الك نأ دالا

 .رخآلا

 دقو «كلذ نم معأ وأ ةفرخزلاو ةنيزلا يف هب ةاهابملا دارملا نوكي نأ لمتحيو

 )88/1١(. «حتف» .دايدزا يف وهو كلذ نم ريثكلا دجو

 ىلع يرابعلاو بلاغتلاو 6 ةارايو هبلاغ يأ :ًانال لجرلا لواط لاقت : تلق

 - هللا همحر- ظفاحلا هَركذ ام اذهو لوطلاب يرابتلاب هريدقت نم ىوقأ هقالطإ

 . ملعأ ِهّللاو ًالامتحا

 امو «هيلع نحن ام ىأر ول فيكف هللا همحر  ظفاحلا نامز يف اذه نإ مث
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 نم كلذ ريغو ءاذهل ةيوبرلا فراصملا نم ةنادتسا نم سانلا نم ٌريثك هلعفي

 ! مارحلا قرط

 2 ا دا

 ١ / ٤٥ - لاق [يرصبلا وهو ] نسحلا نع :

 لوانتأف «نافع نب نامثع ةفالخ يف هل م يبنلا جاوزأ تويب لخدأ تنكو
 وو

 .(يديب اهفقس

 + حرشلا دب

 نافع نب نامفع ةفالخ يف هلي يبنلا جاوزأ تويب لحدا تنك )

 نيعباتلا ءادتقا هيفو ءهعافترا مدعو هضافخنال :(يديب اهّفّمَس لوانتاف

 . اهب ىسأتلاو رّثأتلل ساتلل ةباحصلا ةايح مهفصوو  مهنع هللا يضر ةباحصلاب

 :لاق سيق نب دواد نع ۲/٤٥

 «رعشلا حوسمب جراخ نم شعم ؛ لخنلا ديرج نم تارجحلا تيأر»

 عبس وأ تس نم اوحن تيبلا باب ىلإ ةرجحلا باب نم تيبلا ضرع نظأو

 عبسلاو نامثلا نيب هكمس ّنظَأو «عرذأ رشع لخادلا تيبلا رزحأو «عرذأ

 .«برغملا لبقتسم وه اذإف ةشئاع باب دنع تفقوو ‹«كلذ وحن

 ني حرشلا د

 لو هقرولا هه لارو هرب يذلا( لكلا دوج نم تارشا تيارو د

TTراتخم)» رظناو انام سب انين  

 .«حاحصلا

o۸ 



 . ظيلغ رعشلا نم بوث

 . (ةاشغم» خسنلا ضعب يفو «رعشلا نم ءاسكلاو

 غبس وأ تس نم أوحن تيبلا باب ىلإ ةرجحلا باب نم تيبلا ضّرع نظأو )
 ريدقتلا وهو رزحلا نم :رزحا :( عرذأٌر شع لخادلا تيبلا رزحأو «عرذأ

 .نيمختلاب

 اذإف ةشئاع باب دنع تّققوو «كلذ وحن عبسلاو نامشلا نيب هكّمس نظأو)

 نم وأ «ءيش لك نم ةماقلاو فقسلا :ةغللا يف كمّسلا :( برغملا لبقتسم وه

 . ىل رهظي اميف انه دارملا وهو «هلفسأ ىلإ تيبلا ىلعأ

 يف مهدهزو «ةوسألاو ةودقلا ماقم يف مه نم لزانمو تويب عضاوت هيفو

 نأ نوملعي مهنأل ؛ةرخآلا رادلا يف ةميظعلا روصقلا دادعإب مهمامتهاو ءاينذدلا

 .رارقلا راد يه اهّنأو اهيلإ ليحرلا

 ۲۱۳ - ینب نم باب - ۷

fot oYلاق مزاح يبأ نب سيق نع - : 

 انباحصأ نإ : لاقف «تاّيك عبس ىوتكا دقو «هدوعن باّبخ ىلع انلخد

 لإ ًاعضوم هل دجن ال ام ادبصأ اّنإو ءايندلا مهصقنت ملو اوضم اوفلس نيذلا
 : هلل يبنلا نأ الولو «بارتلا

 .هب توعدل «توملاب وعدن نأ اناهن»

 «ءاعدلاو رك ذلا ك- ٤۸ :م يف هضعبو . توملا ضيرملا ينمت ب5١ «ىضرملا ل ٠ :خ]

 .11۲ح
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 :لاقف هل ًاطئاح ىنبي وهو ىرخأ َةرم هانيتأ مث

 .«بارتلا يف هلعجي ءيش يف ًالإ هقفني ءيش لك يف رجؤي ملسملا نِإ»

 . [ توملا ضيرملا ينمت ب 4 «ىضرملا ك- ۷١ :خ]

 * حرشلا د

 حيحص)» يف :(تايك عبس ىوتكا دقو «هدوعن بابخ یلعانلخد)

 :(هنطب یف اعبش یرتکا دقو ) ٦٠٠١(: ) (فئصملا

 : ظفاحلا لاق : (ايندلا مهصقنت ملو اوّضم اوفلس نيذلا انباحصأ نإ :لاقف)

 (ًاعيش ) دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع ناطقلا ىيحي قيرط نم « قاقرلا» ىف داز»

 ةرفو تيقب لب ايندلا يف اهولجعتي مل مهنأ : ىنعمب «مهروجأ صقنت مل : يأ

 : :ةرخآلا ىف مهل

 نم اًماف هيَ يبّنلا ةايح يف تام نمم ةباحصلا ضعب هباحصاب ىنع هناكو

 .حوتفلا مهل تعستا مهنإف هدعب شاع

 هّللا ىلع انرجأ عقوف هع هّللا لوسر عم انرجاه» :رخآلا هثيدح هديؤيو

 . (ريمع نب بعصم مهنم ايش هرجأ نم لكأي مل ىضم نم انمف

 مل ايندلا هل تعستا نم نأو «هلبق تام نم عيمج ىنع نوكي نأ لمتحُيو

 كاذ ذإ هيلإ جاتحي نم ناكو بلا هوجو يف لالا مهجارخإ ةرثكل ام هيف روت

 نمز يف لدعلا لمشو اًدج لاحلا ٌسّنا امل مث «عقوملا مهل عقت تناكف ءاريثك

 هرب عضي ًاجاتحُم دجي ال ّينغلا راص ثيحب سالا ىنغتسا ؛نيدشارلا ءافلخلا

 : بابخ لاق اذهلو «هيف



 ةديويو ناينبلا ىف قافتإلا يا: تارتلا آلإ اعيطرم هلا ال ام اأ او

 ا ا ا

 توما ءاعدلا»# مع SEN توما رود نا ناين وكت و

 .(حتف) . :نكعويف ن ع ءاعد لكو «توملا يمت ىنمت نم صخأ

 هلي هللا لوسر رماوأ مهتفلاخم مدعو مهعرو هيفو

 جرفلاو ضرملاو ةحصلا يف ؛هنوعيطتسي رمأ لك يف عرشلا ميكحت هيفو
 . ءارضلاو ءارسلاو ةدشلاو

 ىلع قلطتو «رادجلا : طئاحلا :(هل ًاطئاح ينبي وهو ىرخأ َةّرم هانيتأ مث )

 . ناتسبلا

 يف هلعجي ءيش يف ًالإ هقفني ءيش لك يف رجؤي ملسملا نإ :لاقف)

 ا ا ا ورا تاكا

 .ءاملعلا ضعب هرکذ

 هب دصقي مل يذلا ناينبلا يف هتقفن يف :يأ» :( 455/5 «ضيفلا» ىفو

 نيل هنإَف ::قئاللا ةجؤلا ىلع هلايعو هسفنل هجا ام لع داو قو للا هجر

 . «رزو هيلع ناک امبر لب ءرجأ هيف هل

  - to oséلاق ورمع نب هّللادبع نع :

 لاقف اهل اصخ حلصأ انأو هلت ئبنلا رم :

 : لاقف ! هللا لوسر اي انّصخ حلصأ : تلق .«؟اذه امو
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 .«كلذ نم عرسأ رمألا»

 «دهزلا ك- "4 :ت .ءانبلا يف ءاج ام ب ١607 «مالسلا باوبأ «بدألا ك- 4١ :د]

 ح «بارخلاو ءانبلا يف ب ١ «دهزلا ل۷ :هج .لمألارصق يف ءاجام ب٠

LON 

 * حرشلا +“

 ن لمعي تیب ضخلا 2 لاقف انل اًصُخ حلصأ انأو هلع يبنلارم)

 .باقنألاو ٍجَّرُقلا يهو صاصخلا نم هيف امل هب يمس ءبصقلاو بشحلا

 .(ةياهنلا»

 نّيطأ انأو هلي هللا لوس يب رخال :( 5519 (دواد نا اع هيكسر ف

 .(يمأو انا يل ًاطئاح

 اياذهام» :( ٤۳۹۱ ) (دواد يبأ ننس حيحص) يف :(؟اذهام)

 .(؟ هللا دبع

 : يأ :( كلذ نم عرس رمألا :لاقف !هّللا لوسر اي انصُخ حلصأأ :تلق 0

 .توملا موجهو لجألا

 اذه برخت نم برقأ لجألا :ليق» :( )1۲۹/١ (ةفحتلا» يف لاقو

 نأ لبق تومت امبرو «تومت نأ لبق مدهني نأ ةيشخ كتيب حلصُت :يأ «تيبلا
 . كتيب حالصإ نم ىلوأ كلمع حالصإف !مدهني

 بكار وأ ليبس رباعك ايندلا يف اننوك :يأ : هللا همحر  يبيطلا لاق

 . « ءانبلاب كلاغتشا نم هيف تن امم عرسأ ؛ةرجش تحت ٌلظَسُم

 ةيكزتو ةرخآلاب لاغتشالا ناو ءايندلا يف دهزلاو لمألا صق هيفو : تلق
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 ءانغتسالا نكمي امب لاغتشالا نم ريخ ؛ىوقتلا ىلع اهئانبو اهحالصإو سوفنلا

 .اهتنيزو اهفرخزو ايندلا نم هنع

 .( كلذ نم لجعأ ًالإَرمألا ىرأ ام) : يذمرتلاو دواد يبآل ةياور يف

 E عساولا نكسملا باب ۸۸

  _ tov | ooلاق هيم يبنلا نع «ثراحلا دبع نب عفان نع :

 .«ءينهلا بكر ملاو «حلاّصلا راج لاو «عساولا نكسملا ءرملا ةداعس نم»

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 ب حرشلا

 : يأ : ( ءينهلا بكر ماو «حلاّصلا راج لاو «عساولا نكسملا ءرملا ةداعس نم)

 . بعتملا ريغ حيرملا بكرملا

 .(ءينه رهف بعت ريغ نم كيتأي رمأ لك » : «ةياهنلا» يف لاق

E N N TE ES يتلو ةفيبلا فانليا 

 كلذ ةاعارم .

 نكسللاو الا ةأرملا :ةداعسلا نم عبرأ» :(۲۸۲) (ةحيحصلا) يفو

 .ءينهلا بكرملاو «حلاصلا راج لاو «عساولا

 نكسملاو وسلا بكار زسا ةارلاو «عوسلا راجلا الا نع ميزو

 1 .(قيضلا
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 515  نايئبلا شقن باب 2 8

 :لاق هيَ يبنلا نع ؛ةريره يبأ نع - 4/81
 .(لجارملاب اهنوهّبشي اتويب ساّنلا ينبي ىتح ٌةعاسلا موقت ال»
 .ةططخلا بايثلا ينعي : ميهاربإ لاق
 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 +٭ حرشلا

 تويبلا نولعجي : يأ :(اهنوهّبشي ًاتويب ساّنلا ينبي ىَتح ةعاسلا موقت ال )

ES 

 ا و اهنوشقني ES :ةياور يف

 يف رخآ ظفل يفو «يدي نيب يتلا خسنلا عيمج يف اذك :(لجارملاب)

 خسنلا عيمج يف كلذك  عمجلا عج وهو - ليحارملا : ( ٤۷۷ ) مقرب «بدألا»

 .كلذك يدي نيب يتلا

 :لحرملا» :هيفو «ةياهنلا» يف اذكو ةلمهملاب لحارملا (ةحيحصلا » يفو

 ًاتويب سائلا ينبي ىتح 9 :ثيدحلا اذه هنمو ؛لاحّرلا ريواصت هيف شقت دق يذلا

 . «لحارملا يشو اهَنوُشَوي

 اهيلعو :هيفو» : ريسي فذحب (  ءارلا عم ميم ا باب ًاضيأ (ةياهنلا» يفو

 .ءاح او ميجلاب ىوري لجارم بايث

 .لاجّرلا لاثمت اشو اهيلع نأ هانعم : ميجلاف
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 ءلّجرُم بوث هنمو ءاهراوكأب لبإلا يهو لاجّرلا روص اهيلع نأ هانعم : ءاحلاو
 1 .ةدئاز ميم او

 . فّئصملا خيش رذنملا وه : ميهاربإو : ( ةطّطخملا بايثلا ينعي :ميهاربإ لاق )

 :لاق ةريغملا بتاك دارو نع - ۰/۷

 . لَو هللا لوسر نم تعمس ام يلإ بتكا : ةريغملا ىلإ ةيواعم بتك

 : ةالص لك ربد يف لوقي ناك هلل هللا يبن نإ : :هيلإ بتكف

 لك ىلع وهو ,دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال»
E a E E 

 :هيلإ بّتكو جلا كنم جلا

 ناكو .لاملا ةعاضإو «لاؤسلا ةرثكو «لاقو ليق نع ىهني ناك هنإ»

 ۰ .«تاهو عنمو «تانبلا دأوو ,تاهّمألا قوقُع نع ىهني

 . ٠١١١۲ ح «ةيضقألا ك ٠١ :م .لاقو ليق نم هركي ام ب- ۲۲ «قاقرلا ك- ١8:خ]]

 .[10١1/ح «دجاسملا ك ه :اضيأ م

 ٭ حرشلا

 بتكف هلع هللا لوسر نم تحمس ام يلإ بتكا :ةريغملا ىلإ ةيواعم بك )
 1 ةيصولاو ةحيصتلاو ثيدحلا عامتسا بلط هيف : ( هيلإ

 مل نم ىلع ةّجُح ثيدحلا يف» )707/1١١(: (حتفلا» ئف ظفاحلا لاق
 .مدقتو (ةبتاكملاب ةياورلا يف لمعي
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 «ةضيرف لك بقع يأ :(ةالص ّلك رْبُد يف لوقي ناك هع هّللا يبن ّنِإ)
 . (ةالصلا نم هفارصنا دنع لوقي هتعمس ىنإ» :ةياور ىفو

 ءاهرخآ برق ةالص لك ربدب دارملا :ليق نإف» 1١/*١(: ) : ظفاحلا لاق

 مالسلا دعب هب دارملاو ةالض لك ربد رك دلابرمألا هزو دق :انلق ديشملا وهو

 فلاح ان تدر ضال اا

 :قلاعت هللا الإ ىب دوم ال للا ا هلإ الو

 نبا لاقو ؛هتافصو هلاعفأ ىف يأ» : (ةاقرملا» ىف لاق :( هل كيرش ال هدحو )

 .(ديحوتلا ماقمب ءانتعالا ديزل ديكأت دعب ديكأت :رجح

 .هكيلمو ءىش لك بر وهف «هریغل ال هناحبس هدحو : ( كلل هل)

 . ةرخآلاو ىلوألا ىف : ( دمحلا هلو )

 وهف «ماليإلاو ماعنإلاو «مادعإلاو داجيإلا نم :(ريدق ءيش لك ىلع وهو )
 .ةدايزب (ةاقرم» .ءيش هزجعي ال «ةردقلا يف غلاب

 كنم دجلا اذ عفني الو «تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال مهللا)

 ركدو مدخلا اهب فست هلا ةدززأ يف نا ما لاف ا

 .( ۳۳۳/۲ ) هل متاح ىبأ نبا لصو ظفاحلا

 .«ةياهنلا» . ةعاطلاو ناميإلا هعفني امْنِإَو «هانغ كنم ىنغلا اذ عفني ال : يأ

 ىنغلاو ظحلا وهو  حتفلاب  :دجلا :روهشملا حيحصلاو » :يووتلا لاق

E 

 :هظح كنم ناطلسلاو ةمظعلاو دلولاو لاملاب ايندلا يف ظَحْلا اذ عفني ال : يأ

 .(حلاصلا لمعلا هيجنيو هعفني امّْنِإَو كنم هظح هيجتي ال يأ
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 «سانلا رابخأ يف ضوخلا وه :(لاقو ليق نع ىهني ناك هنإ :هيلإ بتكو)

 )١١/5(. يوونلا هلاق ؛مهتافرصتو مهلاوحأ نم ينعي ال ام تاياكحو

 وأ «لاومألا نم وأ ءاهيف ةجاح ال ىتلا لئاسملا يف : يأ : ( لاؤسلا ةرثكو)

 .مدقتو «((۷۰/۲۳) «ةدمع» .ساّنلا لاوحأ نم

 فاحلإلا لوانتي لاؤسلا ةرثك نع ىهنلاو» )707/١١(: «حتفلا» يف لاق

 .مدقتو 2( لئاسلا ينعي ال امع لاؤسلاو «بلطلا يف

 وأ فلتلل هضيرعتو ةيعرشلا ههوجو ريغ يف هفرص وه : (لاملا ةعاضإو )
 .هب قوثوملا ريغل داهشإ نود نيدلا ءاطعإو هيلع مايقلا كرتو هليطعت

 ءاذيإلا وهو . قوقعلا يف مالكلا مدقت :(تاهّمألا قوقع نع ىهني ناكو )

 قشلا وهو قعلا نم هلصأو ربلا دض وهو «نهيلع جورخلاو نايصعلاو

 عامجإب رئابكلا نم وهو مارحف تاهمألا قوقع امأو) : يوونلا مالك مّدقتو

 كيدو ئالا نع ودع ىلع ةسيحصلا كيداخألا ترعاظت دقو: :ءاملغلا

 .رئابكلا نم ءابآلا قوقع

 لاق اذهلو ءءابآلا ةمرح نم دكا نهتمرح نأل تاهّمألا ىلع انه رصتقا اَمر

 يف لاق مث ءاثالث كَما مث «كّمأ :لاق ؟ربأ نم :لئاسلا هل لاق نيح هل

 .«نهيف دالوألا عّمطّيو تاهّمألل عقي قوقعلا رثكأ نالو ؛كابأ مث :ةعبارلا

 رئابكلا نم وهو بارتلا تحت نتميف نهتايح يف نهئْفد وه : ( تائبلا دأوو )
 رصتقا امو محرلا ةعيطق اضيأ نمضتيو «قح ريغب سفن لق هَّنأل ؛تاقبوملا

 .يوونلا هلاق «هلعفت ةيلهاجلا تناك يذلا داتعملا هتل تانبلا ىلع
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 سيل ام بلطو «هؤاطعإ مكيلع ام عنم مكيلع مرح :يأ :(تاهو عنمو)

 .هذخأ مكل

 ال ام ءاعدتسا نعو «هلاعفأو هلاوقأو هلام نم بجاولا عنم نع ىهن :ليقو

 )٠١١/۲١(. ينامركلا هلاق . قوقحلا نم مهيلع بجي

 ركذلا اذه بابحتسا ثيدحلا يفو» :( 787/5١ (حتفلا ١ يف ظفاحلا لاق

 ةيح وتلا ظافلا نم هيلع لمتشا امل تاولصلا بقع ع. عنام ال ْمِهّللا )

 .(ةردقلا مامتو ءاطعإلاو عنملاو هللا ىلإ لاعفألا ةبسنو

 )و (۲۹۷/۲۲۸) رظناو ۳٤۳ /٤٤٩(.

 ٠١۱/۸ - هلم يبنلا لاق :لاق ةريره يبأ نع :

 .(هّلمع مكنم ادحأ يجني نلا

 : لاق ؟ هت هّللا لوسر اي تنأ الو :اولاق

 اودغاو ءاوبراقو اوددسف ,هتمحرب هللا يندّمغعي نأألِإ ءانأ الود

 .«اوغّلبت ؛دصقلا دصقلاو ةّجدلا نم ءيشو ءاوحورو

 نيقفانملا تافص ك- ٠٠:م .لمعلا ىلع ةموادملاو دصقلا ب- ١ «قاقرلا ك ١ :خ]

 .[11-١6ح ,مهماكحأو

 ٭ حرشلا ش

 نأ ىلاعت هل نف «راّثلا نم هّيجنُي نل :يأ :( هّلمع مكدم ًادحأ يجني نل)

 عون نع ولخي ال غلب ام غلب نو لمعلاف ًاضيأو «يصاعلا بيثيو عئاطلا بدعي
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 .هلوبقب هللا لّضفت الول هّدرل يضتقملا ريصقتلا نم

 متي اّمِإ لمعلا نأ ىلع دابعلا فيقوت لب «هيفنو لمعلا رمأ نيهوت دارلا سيلو
 (ةاقرم» .اهب ًارارتغا مهلامعأ ىلع اولكتي اليك ؛هتمحربو هللا لضفب
(/۲۰۷). 

 نم كمع كيحتي ثنا لو ئ 5 هللا لوسر اي تنا الو ءاولاق

 .راثلا

 يف هلمعو ؛مظعأ هيت يِبْنلا رجأ ناك امل :( ١٤۸/١ ) (لضفلا » يف لاق

 ؟(تنأ الو » :هل ليق «موقأ هللا ةعاط

 : يأ «ينرتسي : يندّمغتي :(هتمحرب هللا يندّمغتي نأ الإ ءان الو :لاق)

  فالغلا وهو  دمغلاب فيسلا ظفحي امك يبظفحيو «هتمحرب ينرتسي

 . فيسلل فالغلا ةطاحإ يب ةطيحم هّتمْحر لعجيو

 لضفلاب ًانورقم ناك اذإ ديفي امو ؛عفني ال دّرجْما لمعلا نأ ثيدحلا لصاحو

 . (ةاقرم » . ةمحرلاو

 دصقلا وهو «ةماقتسالاو دادسلا مكلامعأب اوبلطا :يأ :(اوبراقو اوددسف )

 .هيف لدعلاو رمألا يف

 : لاقي ءريصقتلاو اهيف وّلغلا اوكرتاو اهلك رومألا يف اودصتقا : يأ :اوبراقو

 .(؟١514/151 ) رظناو « ةياهنلا » . دصتقا اذإ هرومأ يف نال براق

 رخآ ريس وهو «حاورلا ضيقن «راهنلا لّوأ ريس :ودغلا :(اوحورو اودغاو)
 .راهتلا

 . «ليللا ىلإ لاوزلا نم وأ «يشَّعلا :حاوّرلا) :« طيحملا» يفو
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 نم راس اذإ فيفختلاب جلدأ :لاقي «ليللا ريس وه :(ةجّندلا نم ءيشو)

 .« ةياهنلا» . هرخآ نم راس اذإ : ديدشتلاب  جّلّداو «ليللا لو

 ناو يدار ىروتلا نا

 اونيعتسا :هانعم) :( ٠٤١ ) ثيدحلا تحت (نيح اصلا ضاير » يف لاقو

 ثيحب مكبولق غارفو «مكطاشن تقو يف لامعألاب لجو زع هللا ةعاط ىلع

 قذاحلا رفاسملا نأ امك ؛مكدوصقم نوُعلبتو «نوُماست الو ةدابعلا نودلتست

 ريغب دوصقملا لصَيُف ءاهريغ يف هتّبادو وه حيرتسيو «تاقوألا هذه يف ريسي

 طسولا قيرطلا ارسلا ا «ءارغإلا لغ يضتلاب:( يعتقل دنقلا

 هتبطخ تناك » :ملسم دنع ةرمس نب رباج ثيدح يف هلوق هنمو «لدتعملا

 ۰ ب

 .(۲۹۸/۱۱) (حتف» .ةريصق الو ةليوط ال : يأ

 .«لق نو هللا ىلإ اهم وأ لامعألا بحل نو 1 :نيحبشلا دتغ

 غلب جلدأ نمو «جلدأ فاخ نمو :ثيدحلا يفو «لزنملا :يأ :(اوغُلبَت )

 (ةحيحصلا» رظنا ؛(ةئنجلا هللا ةعلس نإ الأ ؛ةيلاغ ىلاعت هللا ةعلس نإ الآ «لزنملا

(984). 

 دق ثيدحلا اذه نأ ملعاو» )71١05(: ثيدحلا تحت اهيف انخيش لاقو

 ةنجلا كلتو ] :ىلاعت هلوقل فلاخُم هَّنأ مّهوتيو «ساّئلا ضعب ىلع لكشُي

 .لمعلاب ةنجلا لوخد نأ ىلع ةلادلا تيداخآلاو



 يف هلوق يف ءابلا نإ :باوصلا ىلإ اهبرقأ ؛ةبوجأب بيجأ دقو

 الا نأ فأ سلا ءا ا ي ااو ا ماب يه مليح دلا

 اهيف امو «ةنجلا لرخدل امف نيل كلو ةنجلا لوخادلا همم دب ال بيس: لاشلا

 :تاجير دلاور فلا ميعتلا نم

 : هيواتف ضعب يف - ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 وحمو «ديحوتلا يف كرش بابسألا ىلإ تافتلالا :مهضعب لاق اذهلو

 ؛ةيلكلاب بابسألا نع ضارعإلاو «لقعلا يف ّصّقن ؛ايايسأ نوكت وأ بابسألا

 «لزن اذإ رطملا نإف ؛بّبسملا لوصح بجوي ال بابسألا دّرجمو «عرشلا يف ح دق

 ةيبرُم حير نم دب ال لب «تابنلا لوصح يف ًايفاك كلذ نكي مل ؛بحلا َرذّبو

 تدنيس دب الف ؛هنع ءافتنالا فرص نم دب الو هللا نذإب

 .هردقو هللا ءاضقب كلذ لكو

 ملو لّرنأ نمم مك لب «جرفلا يف ءامل لازنإ درجمب دلوي ال دلولا كلذكو

 ام رئاسو «محرلا يف هيبرتو ةأرملا لبحتف هقلخ ءاش هللا نأ نم دب ال لب ؛هل دلوي

 عناوملا لاوزو طورشلا نم هقّلخ هب متي

sSبيس يه لب «ةداعسلا ناسنإلا لاني لمعلا  

 . ( ثيدحلا رك ذف) : هع هلت يبنلا لاق اذهلو

 ([5؟ :لحنلا] 4 نولّمعَت متنك امب ةَنَجْلا اوُلْخدا إف : ىلاعت لاق دقو

 «ةلباقملا ءاب هلع يبنلا ا ا الا ءاب هذهف

 لوخد يف ًايفاك ًانمثو ًاضوع لمعلا سيل :يأ .اذهب اذه تيرتشا : لاقي امك

 هتمحربو «تائّيسلا وحمي هوفعبف «هتمحرو هلضفو هللا وفع نم ُب ال لب «ةّنجلا
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 . تاكربلا فعاضي هلضفبو «تاريخلاب يتأي

 : ساّنلا نم ناتفئاط لض عضوملا اذه يفو

 نع اوضّرعأف «دوصقلا لوصح يف فاك كلذ نأ اوتظو «ردقلاب اونّمآ قيرف
 اورفكي نأ ىلإ رمألا مهب لوؤي ءالؤهو .ةحلاصلا لامعألاو ةيعرشلا بابسألا

 .هنيدو هلسرو هللا بكب

 ىجاتسملا نم ريجألا هبلطي امك هللا نم ءازجلا نوبلطي اوذَحأ قيرفو

 لاّهُج ءالؤهو ؛كيلامملا هبلطي امكو «مهلمعو مهتّوقو مهلوح ىلع نيلكتم
 مهاهت اًمع مهاهن الو «هيلإ ةجاح هب مهَرَمأ امب دابعلا رمأي مل هللا نف «لالض
 5 مهداسف هيف اًمع مهاهتو «مهحالص هيف ام مهرّمأ نكلو ؛هب ًالخب هنع

 اوغلبت نلو «ينورضتف يرض اوغلبت نل مكن يدابع اي١ : لاق امك هناحبس
 . ( ينوعفنتف يعفن

 مل يتلا مهتوقب هولعف ب :مهيلإ هتجاحل مهما رمأب هيكولمت رمأ اذإ كلملاف
 ا ا نع قع يتاح هّللاو «كلذ ءازجب نوبلاطيف مهل اهّقّلْحي
 ءاوبستكا ام مهيلعو ءاوبسك ام مهل .اهلف اوؤاسأ نإو «مهسفنأل اونسحأ

 ( ديبعلل مالظب كر امو اهيل ءاَسَأ نمو «هسفنلف احلاص لمع نمل
 .[ :٤١ تلصف]

 (ىواتفلا عومجم» نم ًالوقنم هللا همحر  مالسإلا خيش مالك ىهتنا
 نبا ةمآلعلا قّقحملا هذيملتل «ةداعسلا راد حاتفم يف هلثمو «(71-70/4)
 (19_ 5 ص)(ديفملا ديحوتلا ديرجت »و «( 5-٠١ ص)ةيزوجلاميق

 . (يزيرقملل
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 ؟11/  قفرلا باب 2

 ل ا 1 اف

e تلاق » e تلقف » e ةشئاع 

 . «هّلك رمألا يف ققرلا بحي هللا نإ ! ةشئاع اي ًالّهم»

 هلي هللا لوسر لاق ؟اولاق ام عمست مل وأ ! هللا لوسر اي : تلقف

 .«مكیلعو : تلق دق ل

 61١ 1١[. ح السلا ك- 7 :م .هلك رمألا يف قفرلا ب_ >5 «بدألا ۷۸-4 :خ]

 *# حرشلا

 نود ام :لاجرلا نم طهرلا : ( هلع هللا لوسر ىلع دوهيلا نم طهر لحد )
 .هظفل نم هل دحاو الو «ةأرما مهيف نوكت الو «نيعبرألا ىلإ ليقو ةرّشعلا

 .(ةياهنلا»

 . توملا ينعي : ماسلا : ( مكيلع ماسلا :اولاقف )

 اولوقي ملو مكيلع ماسلا اولاق مِهّنأ تّمهف :يأ :(اهتمهفف :ةشئاع تلاق)

 ع سا
 . هّللا ةمحر نم درطلا :ةنعللا : ( ةنعللاو ماسلا مكيلع : تلقف)

 هللا بضغو هللا مكنعَلو «مكيلعو» : ظفلب )۳١١/۲۳۹( مّدقتو

 .(مكيلع
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 لعفل ردصم :ًالهّم :(!ةشئاع اي الهم : هل هللا لوسر لاقف :تلاق)
 .(ةاقرم» .ًاقْفر يقفرا : يأ : فوذحم

 . قفرلاو ةدّوَتلا : لهملاو

 لوقلا يف بناجلا نيل بحي :يأ :( هّلك رمألا يف قفّرلا بحي هّللا َنِإ)

 ا او و حلا لكلا

 تو رمش رب

 يف قفّرلا بحي هّللا نإ ) :هلوقو» :( 41/٠١١ ) (حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 بحي قيفر هللا نإ» :ملسم دنع ةشئاع نع ةرمع ثيدج يف ؛(هّلك رمألا

 .(«فنعلا ىلع يطعي ال ام قفرلا ىلع يطعيو «قفرلا

 .هدض عم ىتأتي ال ام رومألا نم هعم ىّتأتي : هنأ ىنعملاو

 .(هجوأ لوألاو «هريغ ىلع بيثي ال ام هيلع بيثي دارملا : ليقو

 هلع هللا لوسر لاق ؟اولاق ام عمست مل وأ !هّللا لوسر اي :تلقف)

 ملّوأ :لاق ؟اولاق ام عمست مل َوأ :تلاق» : ظفلب مّدقت :(مكيلعو :ْتلُق

 مهل باجتسي الو «مهيف يل باجتسيف «مهيلع تْدَدَر ؟تلق ام يعمست

 كادوا يف منيل باجی الو كرما اعد هيف ىف باج یا ا یئ

 . فنع نود قفرب راصتنالا ققحت كلذبو «مكيلع ماسلا :اولاقو اورداب نوح

 شحفلاو فنعلا نع يهتلاو ءادعألاو موصخلا عم لماعتلا بدأ ثيدحلا يفو

 ؟نيملسملا عم ًاشحاف افينع نوكي نمب فيكف «دوهيلا عم

 «ةمكحو قفرب سفنلل راصتنالاو «مدقت امك براقألاو ةجوزلا هيجوت هيفو
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 ىيوور» نجد صج

  TETهبدأو هع لا .

 رظناو )۳۱۲/۲۳۹٣(.

 ٠  2_1دلع هللا لوسر لاق :لاق هّللادبع نب ريرج نع :

 .(ريخلا مرحي قفّرلا مرحي نم»
 .[ا/0/5-1ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :م]

 +٭ حرشلا ي

 :نامرحلاو عنملا نم : ( مرحي نم )

 . «ةياهنلا» . فنعلا فالخ وهو بناج لا نيلو فِطُللا : ( قفّرلا )
 لّمكم و .ةرخآلاو ايندلا ريخ مرحي نأ ىلإ هب يضفي : (َريخلا مرحي )

 ١ .«لامكإلا

 4 كلوح نم اوُّضَقنال بلقلا ظيلغ اًَظَف تنك ولو :ىلاعت لاق
 .[ ۱٥۹ :نارمع لآ ]

 أشدي امو «ةظلغلاب لماعت ول اميف هباحصأ عم هيم يبنلا ناش اذه ناك اذإف

 وقل نم عطا لود وق نع كلذب لماعت اذإ فيكف «هباحصأ ضاضفنا نم هنع

 قفرلا قفرلاف «نيدلا نع ساتلا دعب فيك هللا ا كا دقو «مهنود
 .نيللاو َنيللاو

 ىلع ثحلاو قفرلا لضف ثيدحلا يفو» :(۷۹4/۸) (ةاقرملا» يف لاق

 .«ريخ لك ببس قفرلا نأو فنعلا مذو هب قلختلا



 لاق هت يبنلا نع یادردلا يبأ نع - 0

 هظح مرح نمو ؛ ريخلا نم هظح يطعأ دقف دقف ؛قفّرلا نم هظح يطعأ نم»
 .ريخلا نم هّظح مرح دقف ؛ قفرلا نم

 ضخغببيأ هللا إو قلا نسح ةمايقلا موي نمؤملا نازيم يف ءيش ل َقْنَأ
 .«يذبلا شحافلا

 . [قفرلا يف ف ءاج ام ب ٦ < ؛ةلصلاوربلا ك- مه:تز

 نم هظح مرح ْنَمو ؛ريخلا نم هظح يطعأ دقف ؛ققرلا نم هظح يطعأ نم )

 مدقت امل حيضوت اذهو «بيصنلا وه : E ك

 . (ريخلا مّرَحُي قفرلا مرحي نم : هع هلوق نم

 مقرب مدقت :( قلا نسخ ةمايقلا موي نمؤملا نازيس يف ءيش لقثأ)
 .(؟ 70/5١5

 كقالخأ نيسحتب كنازيم ليقغفت ىلع كايإو هّللا ينمحر  صرحاف

 لك وهو «هلاعفو همالک يف شحفلا وذ : (يذبلا شحافلا ضغبيل هللا نور

 لکو «انزلا ىنعمب ةشحافلا درت ام ًاريثكو « يصاعملاو تدل نم هحبف شت ام

 . (ةياهنلا ) . لاعفألاو لاوقألا نم ؛ةشحاف ىهف ةحيبق ةلصخ

 :ءاذيلاو ءهقّنُخ ءاس اذإ :لجرلا اذبو «هلوق يف شحافلا وه :ءيذبلاو
 . حيبقلا مالكلا

 اك



ZZَّيَرَج»>  

 ی ور ید ےگ
ANN ITIOSWATCAE- CON 

 .( ۳۱۲/۲۳۷ ) رظناو

  - of 1Yهلت ىبنلا لاق : ةشئاع نع :

 .«مهتارثع تائيهلا يوذ اوليقأ»

 .[دودحلا لهأ ىلع رتسلا ب ٤ ءدودحلا ك- ۳۷ :د]

 ب حرشلا ي

 .اوفعا :يأ «كرّلا ىهو ةلاقإلا نم : (اوليقأ)

 . ةّلزلا مهدحأ لزيف ٌرشلاب نوفرعي ال نيذلا مه : ( تائيهلا يوذ )

 ةنسملا تائيهلا يود هب ديريو . هتلاحو هلْككشو ءيشلا ةروص : ةئيهلاو

 نم لّقنعلاب مِهّتالاح فلعخت الو ءًادحاو ا ا

 .(ةياهنلا) .ةئيه ىلإ ةئيه

 حمجتو عابطلا مهيلع ىبأت يتلا ةديمحلا لاصخلاو ةءورملا لهأ :انه دارملاو

 (ضيف» .اهيلإ ٌرشلاو داسفلا ةبسنب مهسفنأل اوّضري نأ ؛ةفلألاو ةيناسنإلا مهب

 .(,75/؟)

 .مهبونذو مهتآلز :( مهتارّتع)

 ننس حيحص» يف امك «(دودحلا ًالإ» :ظفلب ثيدحلل ةّماه ةدايز كانهو

 .( 578) ( ةحيحصلا » رظناو 2«( 58519 ) ( دواد ىبأ

 :قباسلا ثيدحلا تحت انخيش لاق

 :لاق هنأ  هَّللا همحر  ىعفاشلا نع ىقهيبلا ىور :ةدئاف»

¥ 



 لزيف شلات نر ال ويقل مهتارثع نولاقي نيذلا تائيهلا ووذو»

 . ةّلزلا مهدحأ

 0 دي( حفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 و ىلإ لا رشم هيلع كام ةشئاع نع دواد يبأ ةياور

 ٌربلا دبع نبا لّقن دقو «ريزعتلا ىضتقي اميف ةعافشلا زاوج هنم دافتسيو

 . قافتالا هيف هريغو

 ىهو «ملسملا ىلع رتسلا بدن يف ةدراولا ثيداحألا رئاس هيف لخديو

 : لاق هلع يبنلا نع ءسنأ نع - ۴۳

 .«قفرلا بحي قيفر هللا نإ ,هناش الإ ءىش ىف قرخلا نوکی ال »

 «دهزلا ل۳۷ :هج .شحافتلاو شحفلا يف ءاج ام ب- ٤۷ «ةلصلاو ربلا ك 35 :ت]

 «نيدترملا ةباتتسا ك- O و سا را ۱۷

 ح «ةلصلاو ربلا ك- o} د: م . حرص ملو هع يِبْنلا بسب هريغ وأ يمذلا ضرع اذإ ب - 3

.[¥Y 

 د حرشلا د

 .قمحلاو لهجلا :يأ :(ءيش يف قرا نوكي ال)
 .حبقلاو بيعلا هيلإ رج :يأ «بيعلا :نيشلا : (هناش الإ
 . فنعلا ىلإ دوقي قرخلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو

 ملل هور دفنا درا بحب تفرقت هوز

۷۸ 



 .هاوقتو دبعلا عرو ىلع لدي وهو «نيللاو فطللاو قفرلا لضف هيف

 رومألا حيبقت نم عرستلاو لهجلاو قمحلا هيلإ دوقي ام ةدسفم نايب هيفو

 : لاق يردخلا ديعس يبا نع .- 4

 هرك اذإ ناكو ءاهردخ ىف ءارذعلا نم ءايح ّدشأ هب هللا لوسر ناک»

 .«ههجو يف هانفرع ايش
 ح «لئاضفلا ك- Tip .باتعلاب سانلا هجاوي مل نم ب۔۷۲ «بدألا ك- 8 :خ]

1¥[ 

 * حرشلا دب

 ءاقبل هب تيَمس ,ركبلا يهو :( ءارذعلا نم ءايح ّدشأ هل هللا لوسر ناك )

 ا
 .ركبلا ةيراج لا هيف نوكتف ؛رتس اهيلع كرتي تيبلا يف ةيحان :(اهردخ يف)

 .مدقتو (ةياهنلا»

 مل يذلا جوولاب امالا لاح كلا نم دش هک "هللا لرز ياخ نأ يا

 )١١١/9(. (ليلدلا» رظناو «هنم اهئايحتساو لبق هفرعت

 . (ةاقرم» .عرشلا قيرط نم وأ عبطلا ةهج نم : يأ : (ًائيش هرك اذإ ناكو )

 .هانلزأف ريغتلا رثأ نم :يأ : ( ههجو يف هانفرع)

 ملكتي مل هک هنأ هانعس :يوونلا لاق )19/١١(: (ةاقرملا» يف ءاج

۷۹ 



 .هتيهارك مهفنف «ههجو رّيغتي لب «هئايحل هرکی يذلا ءيشلاب

 .«روخلاو فعضلا ىلإ هتني مل ام ؛هيلع ثوثحم هنأو «ءايحلا ةليضف هيفو
 ىلإ ساّنلا عمط رحت فعض ةفص ءايحلا نأ سائلا ضعب نظي دقو : تلق

 . ثيدحلا اذه مهيلع ٌدرلا يف انبسحو «هبحاص

 :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع - 6۵٥

 : هلم يبنلا لاقف ؛ ةبوعص هيف ريعب ىلع تنك

 الإ ءيش نم عّرني الو «هناز الإ ءيش يف نوكي ال هّنِإف ؛ققرلاب كيلع»
 .(هناش

 .[۷۹ ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك ٠١ :م]

 +« حرشلا د

 عيمج يف داصتتقالاو .بناجلا نيلب : يأ :( قفّرلاب كيلع : هلع يبنلا لاقف)

 .مدقتو 2«( 5514/4 ) (ضيف» .اهنسحأو اهبرقأو هوجولا رسيأب ذخألاو «رومألا

 «فنعلاو قمحلاو قرخلا ناك قفرلا عزت اذإف : ( هناش الإ ءيش نم عّرني الو )

 .حبقلاو بيعلاو نيشلا ناكو

 2 كاع



 : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع - 85

 اوعطقو «مهءامد اوكفس ؛ مكّلبق ناك نم كلهأ هنإف ؛حشلاو مكايإ»
 .(ةمايقلا موي تامّلَُظ ملّظلاو «مهماحرأ

 .2( 4810 / شّحفتملا شحافلا بحي ال هّللا نف ؛ شحفلاو مكايإو)

 : يناثلا رطشلاو ٠٠١٩ ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك 15 :م يف رباج نع :لوألارطشلا]

 .[«شحفلاو مكايإو » : هلوق نود ١ ح مالسلا ك- 8 :م يف رباج نع

 »ب حرشلا وج

 وه :ليقو «لخبلا نم عنملا يف غلبأو لخبلا دشأ وه :(حشلاو مكايإ)

 )١514/1١5(. (يوونلا حرش » رظناو «كلذ ريغ ليقو صرحلا عم لخبلا

 .(181/1518) ثيدح يف حشلا نع مالكلا مّدقتو

 ءوس نم وهو فيك اوكله حشلابف «مألا نم : ( مكلبق ناك نم َكّلهأ هّنِإف )

 ْ .فّرصتب ( ١76/589 «ضیف » !هّللاب ْنَظلا

 نم كلهأ حّشلا نإف» : ( دنسملا) يف :(مهماحرأ اوعطقو «مهءامد اوكقس)

 روجفلاب مهرمأو اولخبف لخبلاب مهرمأو ءاوعطقف ةعيطقلاب مهرَمأ ؛مكلبق ناك

 .(85/8) (ةحيحصلا ) يف اذك حيحص هدانسإو ««اورجفف

 ناميإلا فلاخي ههوجو عيمج نم حشلا نأ لصاحلاو » :« ضيفلا» يف لاق

 .[15 :بازحألا]  اونمؤي مل كتلوأ ريَخْلا ىَلَع ةحشأ »

 مدقت] «هأدبأ دبع بلق يف ناميإلاو حشلا عمت جي ال» :درو مث نمو ش

 .[ ١81/56

۸۱ 



 ىلإ ةعيرذ تناك نإو ؛ةمومذملا قالخألا نم حشلا نع اشديو : يدرواملا لاق

 عنمو نظلا ءوسو هرّشلاو صرحلا :اًمذ اهب كيهان قالخأ ةعبرأ مومذم لك
 قوقل

 ةيافكلا لالقتسا هرشلاو «بلطلا يف دهجلاو حدكلا ةدش نم صرحلاف

 ةقثلا مدع ّنظلا ءوسو «هرّشلاو صرحلا نيب ام قرف اذهو «ةجاح ريغب راثكتسالاو
 قارفب حمست ال ليخبلا سفن أل قوقحلا عْئم ةمتاخلاو ءاهل لهأ وه نمب

 «فاصنإ ىلإ بيجت الو «قحلل نعذت الو اهبولطم كرت ىلإ داقنت الو ءاهبوبحم
 قبي مل ؛ةميكللا ميشلاو ةمومذملا قالخألا هذه نم فصو ام ىلإ حشلا لآ اذإو

 .(لومأم حالص الو دوجوم ريخ هعم

 .تابوقعو لاوهأو دئادش : يأ : تاملظ : ( ةمايقلا موي تاملظ ملظلاو )

 وذ :شحافلا :( شحفتملا شحافلا بحي ال هّللا نف ؛شحفلاو مكايإو)

 .هعيذبو لوقلا ءيدرب مّلكتملاو هلاعف وأ همالك يف شحفلا

 مقرب مدقتو «(ةياهنلا» .هدمعتيو كلذ فلكتي يذلا :شحفنتملاو

.(TTI/ o۲) 

 ١ _ ةشيعملا ىف قفرلا باب - ۲٠۸

 ٤۷۱/۷ - لاق ديّبع نب ريثك نع :

 ىّتح كسمأ :تلاقف- اهنع هللا يضر نينمؤلا ٌمأ ةشئاع ىلع تلخد
 مهتربخأف تجرخ ول !نينمؤلا ٌمأ اي :تلقف «تكسمأف «يتبقن طيخأ
 : تلاق !الخب كنم هردعل

 .(قّلخلا سبلي ال نمل ديدج ال هّنِإ ؛ كنأش رصبأ»
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 ب حرشلا

 : ( اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع ىلع تلخد :لاق ديّبع نب ريثك نع)

 .امهنع هّللا يضر «ةشئاع عيضرو ركب يبأ ىلوم ديبع نب ريثك

 ليوارسلا يه : ةبقنلا :( تكسمأف «يتبقن طيخأ ىتح كسمأ :تلاقف)

 «ليوارس يهف ناقاسو قفين اهل ناك اذإف «قفين ريغ نم ةزجح اهل نوكت يتلا

 . «ناسللا» نم ةدايزب «ةياهنلا» . قاطنلا وهف كلذ اهل نكي مل اذإو

 . كلذك ليوارسلا نم ةّدكتلا عضومو رازإلا دش عضوم : ةزجخلاو

 . ةكتلا لاخدإل طاخي ليوارسلا نم عستملا عضوملا : قفينلاو

 . قفين ريغ نم ةطيخم ةزجح هل لعجت رازإلاك بوث :ةبقنلا : «طيحملا» يفو

 . لبحلا دشل عضوم اهيف نوكي ال يتلا ليوارسلا يه : ةبقثلا : ةصالخلاو

 بحأ رايتخاو «ءادنلا يف بّدأتلاو فطلتلا هيف : ( !نينمؤملا مآ اي :تلقف)
 .هركي ام بانتجاو ىداني نمل ىنكلاو ءامسألا

 اننامز يف سالا لوقي اذامف :(!ًالخُب كنم هودعل مهتربخاف تجرخ ول)

 .اذه لثم اوأر ول اذه

 : دعس نبا ظفل : (قّلخلا سبلي ال نمل ديدج ال هنإ ؛كناش ٌرصبأ :تلاق)

 فاو اتك وو هل ىلخ ال نإ ديدجت ال كانغ قو

 . يلب :بوثلا قلَخ نم :قّلخلاو

 : يعجشألا لاق) :( ه5 8 «هها//١1) :هيفو

 ىلخلا سبلي النمل ديدج الو 2 يقلخ سبال ينإ كديدج سبلا

AY 



 ارامخ عقرت تيؤر مث «ميظع لامب ْتَقَدّصَن  اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ىوريو

 : تلاقف ؟كرامخ نيعقرت مث ميظع لامب نيقدصتت !نينمؤملا مأ اي :اهل ليقف ءاهل

 نمو لاف ا نب ا ا لاف رك یو عمران قو

 : لوقي أشنأف ؟كنم عقرت مك ىلإ :تلاقف «يتيحل يبضخا :هتجوزل

 اننا يسم راسو A e عع

 .«اقّلخلا سبلي ال نمل ديدج الف يقلخ يسبلاف يديدج تسبل امك

 ةشيعملا يف قفرلا هيفو- اهنع هللا يضر ةشئاع عضاوت .رثآلا اذه يفو

 كالا نب دفا انك روت اار اركتب رومألا هذه نال ؛اهيف داصتقالاو

 نم هعيضن ام ىلإ رظننلو «هلاستغاو هئوضو ىف ءاملا هفرص ىلإ ناسنإلا رظنيلف

 . ةربعو ىركذ رثألا اذه يف انل نكيلو

 ۲٠۹  قفّرلا ىلع دبعلا ىطعي ام باب 2 ۲

 : لاق هلي يبتلا نع «لّمْعم نب هللا دبع نع - 4

 .«فنعلا ىلع يطعي الام هيلع يطعيو ,ققرلا بحي قيفر هللا ّنِإ»
 .[قفرلا يف ب- ٠١ «بدألا ك- 1. :د .الال ح «ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :م]

 + حرشلا *

 .( 457/585 ) رظنا : (قفّرلا بحي قيفر هللا نإ )
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 . (ةياهنلا» .لعاف ىنعمب ليعف وهف «ةفأرلاو قفرلا نم :قيفر

 هدابعب ىلاعت هللا قفر نمو :نالسر نبا لاق» : فّرصتب_ « ةفحتلا» يف ءاج
 . «اوبوتيل مهلاهمإ لب «ةاصعلا ةبوقع هليجعت مدع

 يف قيفوتلاو نّسحلا ءانثلا هيطعي امو .قفرلا ىلع :يأ : (هيلع يطعيو )
 ميظع رجأ ةرخآلا يفو «برآملا قيقحتو بلاطملا لّيَنو «لابلا حالصو لامعألا

 ١ . ليزج باوثو

 نم قفرلا يف ام ّلكو «ةّقشملاو ةدشلا :فنعلا :( فعلا ىلع يطعي الام )

 . «ةياهنلا» .هلثم رشلا نم فنعلا يفف «ريخلا

 ىلإ سانلا وعدي نم :«دودولا حتف» يف لاق» :( 1۳/٠۹ ) «لذبلا» يف لاق

EEنجفي نشا ناك اذ[: هر نستس مرو  

 . (لحما هلبقي ام نّيعتي ًالإو «نيرمألا

 تيبلا يف ؛فينع مأ وه قيفرأ هسفن عجاري نأ اتم دحاو لكب يرحف

 ۲۲۰  نيكستلا باب 2 ۳

 : هع ىبنلا لاق : لاق كلام نب سنأ نع - 47" "8

 .«اورقتت الو اودّكَسو ءاورّسعُت الو اوريو

 «ريسلاو داهجلا ٠۲-3 :م.اورّسعُت الو اوري يبثلا لوق ب ٠١ «بدآلا ۷۸-9 :خ]

 .[1۸ح

 * حرشلا ب

 .اوطشنيل ريسيتلاب ٌرمأ : ( اورّسي )
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 .ءاملعلا ضعب هركذ «اورفني الكل ؛رومألا

 ىف رسيتلا نم بجي ام هيف» :(؟5957/5) (لامكإلا لامكإ» يف ءاج

 ن نم افرح ني هشعلا كرو «كولقلا ىلإ ناعألا بيت و٠ نياتلابقفرلاو رومألا

 .ناميإلا نم دهعلا بيرق ناك نميف اميس ال «بولقلا رفنت

 . تاعاطلا

 ءدب يف لمعلا يف اهيلع قشي ال نأ هسفن يف ناسنإلا ىلع بجي كلذكو

 .(لمعلا ىلع ماودلا مدعو كرتلا فوخ ؛رمألا

 انه دارملا نكلو ؛كيرحتلا فالخ ةغللا يف وهو نيكستلاب رمأ : (اونّكسو )

 .(ةدمع) . مهريفنت مدع

 ريسيتلابو «ةرات نيكسعلاب ذخألا هب دارملاو» :( 055/١١ ) (حتفلا» يف لاق

 NON LEAL NEE تقسسلا نإ يع هوا

 ا ا وهو اغ نيكتيسلا عاصي

 «ةدشلاو ةظلغلاب روفنلا ىلع مهلمحي امب مهوفلكت ال : يأ :(اورفنت الو)

 . فرصتب (ةياهنلا) .مهتقاط قوف مهفيلكت وأ

 ىتح مهراذنإ يف ةغلابملاب مهوفوخُت ال) :( ۲۹1/۷ ).«ةاقرملا» يف لاقو

 .«مهرازوأو مهبونذب هللا ةمحر نم نيطناق مهولعجت

  هنع ىلاعت هللا يضر سنأ ثيدح يفو» )4١/١1(: يوونلا لاق
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 ءيشلا نيب ظافلالا هذه يف عمج ال ««اورفنت الو اونگسو اوسع ورت

 ىلع كلذ قّدّنصل اورسي ىلع رصتقا ولف «نيتقو يف امهلعفي دق هال ؛هدضو
 ىفتنا ا الو لاق اذإف «تالاحلا مظعم يف رّسعو ؛تارم وأ ةرم رسي نم

 .«بولطلا وه اذهو ؛ههوجو عيمج نم لاوحألا عيمج يف ريسعتلا

 ٤ _ باب الخرق  ۲۲۱

 .(( 159/558 ) مقرب مدقتملا ةشئاع ثيدح هتحت دنسأ)

 يبأ تعمس :لاق «حيرش نب مادقملا ثيدح نم هيلإ راشملا ثيدحلا : تلق
 «هبرضأ تلعجف ؛ةبوعص هيف ريعب ىلع تنك :لوقت ةشئاع تعمس» :لاق
 ' نم عَّرمُي الو «هئاز ًالإ ء يش يف نوكي ال هّنف ؛قفرلاب كيلع : هي يبنل هِي يبنلا لاقف
 . (هناش الإ ءيش

 ةا تلعسف# :ظفلب مدقتللا كيدا ىلع ةفايز:هيفو : تلق

 ۲۲۲  لاملا عانطصا باب 2 6

  - VATلاق [ طيقل نبا وه ] ثراحلا نع :

 بكرأ ىّتح شيعأ انأ :لوقيف ءاهرحنيف هسرف جتنت انم لجرلا ناك
 :رمع باتك انءاجف !؟اذه

 رمألا يف إف ؛ ِهَّللا مكقزر ام اوحلصأ نأ تنقّساً 

 حرشلا +

 ) .اَوُلُق جتنت : يأ «ةبلطلا ةبلط» يف :( اهرحْنَيف هسرف جتنت انم لجرلا ناك
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 نأ ركني :يأ «يراكنإ ماهفتسا :(!؟اذه بكرأ ىَّثح شيعأ انأ :لوقيف )

 :هسرف جتنت ام:بكريف شیعی

 : ( ًاسّفنت رمألا يف نف ؛هَّللا مكقزر ام اوحلصأ نأ :رمع باتك انءاجف)

 ناين جتنا يلا 1

 لالا عانطصا ىلع ضحلاو «ةرخآلاو ايندلا يريخل لمعلا ىلع ثحلا هيفو

 . ةعورشملا قرطلاب

 تقبس دقو كلذب ةمّدقتملا راثآلاو (۸ «۷) «ةحيحصلا» تعش نإ رظناو

 .اهيلإ ةراشإلا

 :ىلاعت هللا نام يالا تيدا عرش اضيأ رظناو

  - 0١لاق هع يبنلا نع «كلام نب سنأ نع :

 ىتح موقت ال نأ عاطتسا نإف ؛ةَّليسُف مكدحأ دي يفو ةعاسلا تماق نإ»

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 *# حرشلا *

 يهو ةريغصلا ةلخنلا :ةليسفلا :( ٌةَليَسُق مكدحأ دي يفو ةعاسلا تماق نإ )

 ET . يدولا

 ضرألا نم علقت وأ «مألا نم عطقت ةريغصلا ةلختلا» :(طْيسولا ١ يفو

 . (سرغتف
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 :«ضيفلا » يف لاق :(اهّسرْعَيْلَف ءاهّسرغي ىّتح موقت ال نأ عاطتسا نإف)

 ىلإ ةرماع رادلا هذه ىقبتل ؛راهنألا رقحو راجشألا سّرغ ىلع ثحلا يف ةغلابم ١
 تعفتناف كريغ كل سّرغ امكف ءاهقلاخ دنع مولعملا دودعملا دودحملا اهدّمأ رخآ
 كلذو «ةبابص الإ ايندلا نم قبي مل نإو «عفتنيل كدعب ءيجي نمل سرغاف ؛هب
 .(ايندلا نم لّلقتلاو دهزلا يفاني ال 5207

 ىلع مالسإلا ضحب ةقّلعتملا ثيداحألا ضعب رّكذ نأ دعب ۔ :انخيش لاق

 هذه نم رامثتسالا ىلع ضحلا ىلع لدا الو» :. اهعرزو ضرألا رامثتسا

 ىلع ًاميظع ًابيغرت هيف إف اهنم ريخألا ثيدحلا اميس ال- ةميركلا ثيداحألا

 يرجيف ؛هتوم دعب سانلا هب عفتني ام عرز ليبس يف ؛ةايحلا نم ةصرف رخآ مانتغا

 .ةمايقلا موي ىلإ هتقدص هل بتكتو هرجأ هل

 و

 ' نبرمع :لاق تباث نب ةيزخ نب ةرامع نع ريرج نبا ىورو
 ريبك خيش انأ :يبأ هل لاقف ؟كضرأ سرغت نأ كعنمي ام : يبأل لوقي باطخلا

 باطخلا نبرمع تيأر دقلف ؟اهتسرغتل كيلع مزعأ :رمع هل لاقف «ادغ تومأ

 .( 7١/5510 /5) يطويسلل «ريبكلا عماجلا) يف اذك . يبأ عم هديب اهسرغي

 لامع نم ًالماع هضرأ حالصا يف لمعي لجرلا ةباحصلا ضعب َدَع كلذلو
 . فّرصتب ىهتنا [( 444/15549) مقرب كلذ يف رثألا مدقتو ] .«لجو رع هللا

 يذلا لجرلا كلذ ةّصق هنمو ؛ةظحل رخآ ىتح ةعاطلا ىلع ثحلا هيفو : تلق
 يضر - يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف امك ؛ةئاملا لمك مث نيعستو ةعست لتق

 نيعستو ةعست لتق ّلجر مكلبق ناك نميف ناك » : لاق هلت يبنلا نع هنع هللا

 لَثَف هَّنِإ :لاقف «هاتأف «بهار ىلع لف ؟ضرألا لهأ ملعأ نع لأسف ءأسفن

 u نكتب DNA بط يس
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 ةئام لعق هّلإ :لاقف «ملاع لجر ىلع لدف ؟ضرألا لهأ ملعأ نع لأس مث

 ىلإ قلطنا !؟ةبوتلا نيبو هنيب لوحي نمو E نمل لود نبك
Eدانا ايي  pe Oىلإ عجرت الو <  

 .ءوس ضرأ أ اهّنإف ؛كضرأ

 ”ةكئالم هيف ْتَّمّصَتخاف «توملا هاتأ ؛قيرّطلا ّفّصَن اذإ ىتح «َقلطناف

 E دكت انا محا OEE هكدا ةممغللا

 ۰ . طق اريخ لمعي مل ِهَّنِإ : باذعلا ةكئالم تلاقو . هللا

 نيب ام اوس يق :اولاقف «مهنيب هولعجف «يمدآ ةروص يف كلم مهاتاف

 ضرألا ىلإ ىندأ هودجوف «هوساقف «هل وهف ؛ىندأ ناك امهتيأ ىلإف «نيضرألا

 :(ةمحرلا ةكفالم هاف دارا لا

 .هردصب ىأن ؛توملا هاتأ امل هّنأ انل ركذ : نسحلا لاقف :ةداتق لاق

 نأ هذه ىلإ ىحوأو «يبرقت نأ هذه ىلإ هللا ىحواف» :نيخيشلل ةياور يفو
 ْ . ( يدعابت

 هيلع بجي هّنأو «حوتفم ةبوتلا باب نأ لتاقلا اذه ّملع امل ؛اذكهو

 ٌرَعش اّملو « كلذب ٌعَّراس ؛هضرأ ىلإ عوجرلا مدعو «ضرألا كلت ىلإ قالطنالا

 . حالطلا ضرأ نع دعتبيو حالصلا ضرأ نم بريل ؛هردّصب ىأن ؛توملاب

 ؛ىلاعت هللا هناعأو .هتايح يف ةظحل رخآ یتح دهج نم عاطتسا ام لذب دقل

 هتضبقف «ربشب حالصلا ضرأ ىلإ برقأ ناكو «ىرخأ علو ا ت

 هّللاو «هردصب ىأن نيح هّسفن هتدهاجم ةرمث ناك اذه ّلعلف ءةمحرلا ةكئالم

 .ملعأ نلاعت



 ؟ 7  مولظملا ةوعد باب - ٩١

 : لاق هلي بتلا نع «ةريره يبأ نع - ۲

 ةوعدو «رفاسلا ةوعدو «مولظلا ةوعد تابام تاوعد ثالث»

 .«هدلو ىلع دلاولا

 ام ب۷ ءةلصلاو ربلا ك- ٥ :ت .بنيغلا رهظب ءاعدلا ب- ۰ قالصلا ك ۸ :د ]

 ح «مولظملا ةوعدو دلاولا ةوعد ب ١١ ءءاعدلا ك ؟4 :هج «نيدلاولا ةوعد يف ءاج
۲ 

 + حرشلا د“

 دلاولا ٌةوعدو ءرفاسلا ٌةوعدو «مولظملا ةوعد :تاباجتسم تاوعد ثالث )
 «نهل تاباجتسم تاوعد ثالث » : ظفلب ( 707/57 5 ) مقرب مدقت : (هدلو ىلع

 . «امهدلو ىلع نيدلاولا ةوعدو نفاسملا ةوعدو «مولظملا ةوعد : نيف كش

 اهنود سيل هّنإف ؛ًارفاك ناك نإو «مولظملا ةوعد اوقتا» : ثيدحلا يفو
 )۷٦۷(. (ةحيحصلا » يف هجيرخت رظناو هريغو دمحأ هجرخأ ؛( باجح

 ۲۲۵  تامُلُظ ملظلا باب _ ۷

 : هلم هللا لوسر لاق :لاق هّللادبع نب رباج نع - ۳

 حّشلا ّنِإف ؛حّشلا اوَقّناو ,ةمايقلا موي تامُلظ َملّظلا نف ؛ ملّظلا اوقّنا»
 اوُلحتساو «مهءامد اوكَفَس نأ ىلع مهلّمحو ,مكّلبق ناك نم كلهأ
 .(مهمراحم

 .[55 ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- 55 :م]

۹۱ 



 *ب حرشلا د

 ّحّشلا نف ؛حَشلا اوقّناو «ةمايقلا موي تامّلظ َملّقلا نإ ؛ٌملّظلا ارقار

 اولحتساو «مهءامد اوكفَس نأ ىلع مهلَّمحو ؛مكلّبق ناك نم كلهأ

 ْنَم كلهأ هَّنِإف ؛حشلاو مكايإ» :ظفلب ( 4١/557 مقرب مدقت : ( مهّمراحم

 . «ةمايقلا موي تامْلَظ ملّظلاو «مهماحرأ اوعطقو «مهءامد اوكفس ؛مكلبق ناك

 نم هّللا مرح ام وأ مهءاسن اوحابتسا :يأ :(مهمراحم اوُلحتساو ) : ىنعمو

 عماج مراحملا لالحتسا نف ؛فانئتسالا ليبس ىلع اذهو ءاهريغو مهلاومأ

 .(«ضيف» . ملّظلا عاونأ عيمجل

 :لاق هلم يبنلا نع ءرمع نبا نع - ٤/۸

 .«ةمايقلا موي تامّلُظ ملّظلا»

 ةلصلاو ربلا ك 45 :م .ةمايقلا موي تاملظ ملظلا ب 8 «ملاظملا ك 45 :خ]

 .[ هال ح «بادآلاو

 +« حرشلا

 .( 47١/855 مقر ثيدحلا رظنا : ( ةمايقلا موي تامّلَظ مْلُظلا )

 نأل (بادآلاو ةلصلاو بلا باتك ) يف «هحيحص » يف ملسم هركذو : تلق

 «ةعيطقلا يف بّبس هعاقيإو ةلّصلاو ٌربلا بالجتسا يف ببس ملظلا بانتجا
 ش .ملعأ ىلاعت هّللاو

 2 دا
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 : لاق هلي هللا لوسر نع «ديعس يبأ نع - 8

 راّتلاو ةّنجلا نيب ةرطنقب اوبس .اثلا نم نونمؤملا صلخ اذإ»
 لوخدب مهل َنذأ ءاوبذهو اوُقُن اذإ ىتح ءايندلا يف مهنيب ملاظم نوصاقتيف

 .ةنجلا

 .ايندلا يف هنم لدأ هلزنمب مهّدحأل ! هديب دمحم سفن يذلاوف

 .[ ملاظملا صاصق ب ١ «ملاظمل ك- 5 :خ]

 نب حرشلا *

 اوجن :يأ : (راّتلاو ةّنجلا نيب ةرطنقب اوسبح ءراتلا نم نونمؤملا صلح اذإ)

 REE امدعب اهيف طوقسلا نم

 . ( منهج رسج نم نونمؤملا صلخ اذإ» : فنصملل ةياور يفو

 E ا ):( ۹۹/۱1 ) (حتفلا١ يف ءاجو
 نم وهو يجانلا مهنمف ذ يهلامعأ بسحب سالا هيلع ٌرُميف كلذ ءارو ةنجلاو

 وهو طقاسلا مهنمو «هنع هللا زواجت وأ ايوتسا وأ ؛هتائيس ىلع هتانسح تداز
 نيدحوملا نم طقاسلاف «هنع هللا زواجت نم الإ هتانسح ىلع هتائيس تحجر نم
 تاعبت هيلع نوكي دق يجانلاو ءاهريغو ةعافشلاب جّرخُي مث هّللا ءاش ام بذعي
 a a O دو ديروو تايجر

 يهو طارصلا ةَمَعت نم اهّنأ ليق ام حجرأو «ةروك ذملا ةرطنقلا يف ذ فلتخاو
 يف  ىلاعت ا لف انتيك لوی E E n ذل هكر

 ا ةناغا
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 «صاصقلا نم يأ» : ظفاحلا لاق : (ايندلا يف مهنيب ملاظم نوٌصاقتيف )

 .(ضعبب اهضعب طاقسإو ملاظملا نم مهنيب ام عّبتت دارملاو

 معي دوو سما قتال ود ) :( ٠٠۳١ ) فنصملل ةياور يفو

 «ضعبب اهضعب ةصصاقمب ماثآلا نم اوصلخ :يأ : (اوبذهو اوقناذإ ىتح)

 .(۳۹۹/۱۱ و 95/8 ) (حتف» . تاعبتلا نم صيلختلاو زييمتلا ىنعمب امهو

 هنم لدأ هلزنمب مهدحأل !هديب دمحم سفن يذلاوف ؛ةّنجلا لوخدب مهل نذأ)

 .(ىدهأ» : فنصملل ظفل يف : (ايندلا يف

 مهيلع اهضيرعتب مهنكاسم اوفرع مُهّنأل لدأ ناك اإ ... : :بلهملا لاق

 .[5 : دّمحم] 4 مِهَل اهفرع ةنج لا مهلخديو ل : ىلاعت لاق « يشعلاو ةادغلاب

 .فذحب (7١85/1١)(ةدمع»

 :لاق ىَحّضلا يبأ نع - ٩

 قلح امهيلإ ضوقتف ,دجسملا يف لكش نب ريتشو قورسم عمتجا»

 انم اوعمتسيل لإ ءانيلإ نوعمتجي ءالؤه ىرأ ال : قورسم لاقف ,دجسملا

 هَّللادبع نع ثدحأ نأ امإو ءانأ كقّدصأف هّللادبع نع ثّدحت نأ اًمإف ؛ًاريخ

 ! ةشئاع ابأ اي ,ثّدح : لاقف

 «ناينزي ناديلاو «ناينزي نانيعلا :لوقي هّللادبع تعمس له :لاق

 انأو :لاق معن :لاقف ! هبذكي وأ كلذ قدصي جرفلاو ,ناينزي نالجرلاو

 .هتعمس
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 يمارحو لالخ عمجأ ةيآ نآرقلا يف ام : لوقي هللا دبع تعمس لهف : لاق

 يذ ءاقيإر ناّسحإلاو لدعْلاب رمأي هللا نإ : ةيآلا هذه نم يهنو رمأو

Eلاق ۰  Ey 

 :لاق معن a TT 2 هلوق
 هتعمس دق انأو

 ل
 4 هللا ةر نم اوُطمْت ال مهسُفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع ايف : هلوق

 .هتعمس انأو «معن ذ : لاق ؟[ ه7“ : رمرلا]

 »ب حرشلا دب

 . كلام نب عدجألا

 .ًاقورسم يّمسف دج مث «ريغص وهو ًقرس هلِإ لاقي :بيطخلا ركب وب لاق

 اوملسأ نيذلا نيمرْضَخْلا ىفو نيعباتلا رابك يف هدادعو .عدجألا هوبأ مّلسأو

 . هلع يبنلا ةايح يف

 ةينادمه تدلو ام : لاق ةَرم نع ءرفسلا ابأ تعمس :لوغم نب كلام لاقو

 .قورسم لثم

 بلطأ ناك ًادحأ نأ تملع ام :لاق «يبعشلا نع «يئاطلا بويأ لاقو
 . قورسم نم قافآلا نم قق يف ملعلل

 سانلا ا نيذلا هللادبع باحصأ ناك :لاق «ميهاربإ نع روم لاقو
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 « سيق نب ثراحلاو ءاقوزسمو (ةديبعو «دوسألاو «ةمقلع 2 ا

 .ليبحرش نب ورمعو

 نم ىوتفلاب ملعأ قورسم ناك «يبعشلا نع ءرجبأ نب كلملادبع ىورو

 : ءاقورسم ريشتسي حيرش ناكو «قورسم نم ءاضقلاب ملعأ حيرش ناكو «حيرش

 ؟ساتلا لضفأ نم :لاق «ةفوكلا دايز نب هّللاديبع مدق اَّمَل : يبعشلا لاقو

 . قورسم :هل اولاق

 لضفي ال ةمقلع دعب قورسم يقب : ةّنييَع نبا لاق « «لبينح نب دمحأ لاق

 ةا

 «ريسلا» .هامدق مرت ىتح يلصُي ناك «ةقث يعبات :يلجعلا لاقو

 .(5ا-4*/54)

 .«بيذهتلا بيذهت » رظناو «هّللادبع باحصأ نم ةقث : يلجعلا لاق

 :جا مث اهناكم نم تّفرفتو تضقتنا :يأ :(امهيلإ ضوقتف)

 : يأ ءاضيوقت ءانبلا ضوق :لاقيف « ءانبلا يف ةملكلا هذه لّمعتسّتو ءامهدنع

 9r ا مو

 .ةقلح عمج : (دجسملا قلح )

 او ریا را لإ ور ءالؤه ىرأ ال : قورسم لاقف)
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 ريكذتلاو ظعولا يف عومجلا مانتغا هيف : (انأ كقّدصأف هّللا دبع نع ثادحت نأ

 . هيجوتلاو

 يلوق قدصب دهشت :يأ :(؟ينئدصتف اغ هك دعا نأ امإو)

 1 كلذ وخت وأ هتعمسا دق انأو وأ «تقادص : لوقت

 . قورسم ةينُك يه : ( !ةشئاع ابأ اي «ثّدح :لاقف )

 «ضيفلا » يف ءاج :( ناينزي نانيعلا :لوقي هللادبع تعمم له »لاق

 دقو «نايعاد هيلإو نادئار هل امهنإف «جرفلا ىنز لصأ نانيعلا» :(۳۹۸/ )٤

 دمحأ هجرخأ] .هرصب فرصي نأ لئاسلا َرمأف ةأجفلا رظن نع هلي يبنلا لكس

 .هررض عفديو هعفني ام ىلإ هدشرأف «[امهریغو ملسمو

 عبتت ال» ةرسحلا ثرويو ةنتفلا يف عقوي امم اري ذحت  :يلع هّمع نبال لاقو

 يف جرخم وهو «هريغو دواد يبأو هدنسم يف دمحأ هجرخأ] .« ةرظنلا ةرظنلا

 .[(۷۷ ص ) (ةأرملا باجح »

 هتاظحل ترثك نمو «هرطاخ بعتأ هرظان حّرس نم :ءالقعلا لوق تعمس امأ

 ؟هتاقوأ تعاضو هتارسح تماد

 (ًاليبس داؤفلا ىلإ كالهلا لّمج يذلا وه نويعلا ىلإ نويعلا ٌرَظَن

 سناب: ناني ناديا

 .ةشحافلا ىلإ يشملاب : ( ناينزي نالجرلاو )
 .اهبانتجا وأ ةشحافلا لمعب : ( !هبذكي وأ كلذ قّدصي جرفلاو ٠)

 عب اذ مدينا تدل جيب انأو :لاق «معن :لاقف)
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 يارحو لالحل عمجأ ةيآ نآرقلا يف ام :لوقي هّللادبع تعمس لهف :لاق)

 8 ءايإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ © :ةيآلا هذه نم ينو رمأو

 «ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلا يف نّمضتُم لالح يأ نال :( 4 ىَبرَقْلا
 . يغبلاو رگنملاو ءاشحفلا يف نّمضتُم مارح يأو

 ىلاعت هّقح راشيإ هبر نيبو دبعلا نيب لدعلا : يبرعلا نبا لاق» : يبطرقلا لاق

 لاغتمالاو رجاوزلل بانتجالاو «هاوه ىلع هاضر ميدقتو «هسفن ظح ىلع
 .رماوألل

 لاح هللا لاق ا ذا هيف كح اه ةف نيبو عيب للام ز

 «عابتالا نع عامطألا بوزُعو «[ :٠٠ تاعزانلا] 4 ىوهْلا نع سفتلا ىهنو ظ

 . ىنعمو لاح لك يف ةعانقلا موزلو

 يدك نق اهنيك ناجل هل دوب يمص از نع قلت قو نيل علا اناو

 الو لوقب دحأ ىلإ ةءاسإ كنم نوكي الو «هجو ّلكب مهل كسفن نم فاصنإلاو

 لقأو «ىولبلا نم مهنم كبيصي ام ىلع ٌربصلاو ءَنْلَع يف الوٌرس يف ال لف
 .«ىذألا كرتو فاصنإلا كلذ

  ديحوتلا :لدعلا :مهلوقك «ىرخألا لاوقألا نّمضتي عماج لوق اذهو

 دئاقع نم ضورفم لك وه وأ امهنع هللا يضر سابع نبا ىلإ بسديو

 رظناو «خلا ...قحلا ءاطعإو فاصنإلاو « «ملظلا كرتو تانامألا ءادآ يف عئارشو

 ا ( يبطرقلا »و (يوغبلا ريسفت )

 قحلا ةبقارمو «,نكمم هجو نسحأ ىلع اهتاعارمو ةدابعلا ناقتإ : ناسحإلاو

 هلوق ىنعم كلذو ؛رارمتسالا لاحو عورشلا ةلاح هللا ةمظع راضحتساو ءاهيف
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 نهو اس هجرخأ] ««هارت كّناك هللا دبعت نأ ناسحإلا» : هل

 ءرملا ةريرس نوكت نأو «لضفتلاو سانلا نع وفعلاو ديحوتلا يف صالخإلا

 .ءاملعلا ضعب هركذ .هتينالع نم نسحأ

 . محرلا ةلص :( 4 ىبرقلا يذ ءاتيإو ل )
 امك لاملا مهيطعي :لوقي «ةبارقلا :يأ «ىبرقلا ىذ ءاتيإو » : يبطرقلا لاق

 صخ اكو «هتلص ينعي ۲١[« :ءارسإلا] 4 هّقح ىبرقلا اذ تآو» : ىلاعت لاق

 1 .«بجوأ مهتلصو دكوأ مهقوقح ّنأل ىبرقلا اذ

 تيد امان ونا E انآ «معن :لاق)

 :هلوق نم ًاجّرَف عرسأ ةيآ نآرقلا يف ام :لوقي هّللادبع تْممس لهف :لاق)

 كّرَتو هب هرمأ اميف هللا قتي نمو :يأ :(؟4 اجرخم هَل لعجي هللا قني نمو إل

 .ًاجرخم هرمأ نم هل لعجي هنع هاهن ام

 ال. ثيح نمو هلابب رطخت ال ةهج نم :يأ «بستحي ال ثيح نم هقزريو

 1 .لمأي الو وجري الو يردي

 برك لك نم هيجنُي 4 اجرخم هَل لْعَجَي هللا قي نمو : سابع نبا لاق
 1 .ةرخآلاو ايندلا يف

 .رومألا تاهبش نم :يأ :4 ًاجَرحَم هَل لعجي هللا تي نمو )» : ةداتق لاقو

 . (ريثك نبا ريسفت » رظنا

 يدعم اعنا اذيف تتسع دقاانأو :لاق «معن :لاق)

 .:لاقي : (ًاضيوفت دشا ةيآ نآرقلا يف ام :لوقي هّللادبع تحمس لهف :لاق)

 . « ةياهنلا» . هيف مكاحلا هلَّعَجو هيلإ هدر ذإ ًاضيوفت رمألا هيلإ ضّوف
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 يف اوطّرف : يأ :(؟4 مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذْلا يدابع ايل : هلوق نم )

 .ركُذ اميف لمعتسا مث لاملا فرص يف طارفإلا : فارسإلا لصأو

 ىف كلذ ناك ْنِإو ناسنإلا هلعفي لعف لك ىف ّدحلا زواجت وه : بغارلا لاقو

 .فذحب ( يناعملا حور » .رهشأ قافنإلا

 هناحبس هترفغم نم اوسأيت ال : يأ : (4 هللا ةمحر نم اوطنقت ال )

 ةمزلتسم ةمحرلا نأ وأ «ةمحرلا يف ةجردم ةرفغملا نأ ىلع- لجو زع- ةو

 .«يناعملا حور» .هلرقغي مل نمل ةمحرلا رّوصتي ال هنآل ؛اهل

 .رخآلل امهدحأ نم قيدصت اذهف :( هتعمس انأو «معن :لاق)

 اا هلل هللا :لوسر باا حلاصلا فلسلا راثآب مامتهالا هيفو

 . تبثتلاو

 لا رسل

 CS ا
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 يردي ال ثيح نم اهب قزري ءرملا نأو «ةهبشو بركو مهو مغ لك نم جرحا

 وجري الو

 ةبوت لوبق يف لضف نم ىلاعت هلل امو «ىلاعت هلا ةمحر ةَعّس ًاريخأ نيبو

 در نم كلذ يفامو نيش ا وفي فاح ةثاوو قيما ةنانإ و عيشاقلا

 .هناحبس هيلإ هضيوفتو رمألا
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 :لاق ىلاعتو كرابت هللا نع « هلت يِبّنلا نع زذ يبأ نع - ۹/۷

 مكنيب ًامرحم هثلعجو ,يسفن ىلع ملّظلا تمرح دق يّنِإ !يدابع ايد
 .اومّلاظَت الف

 الو «بونأذلا رفغأ انأو راهتلاو ليللاب نوئطخت نيذلا مكَنإ !يدابع اي
 . مكل رفغأ ينورفغتساف ؛ يلابأ

 .مكمعطأ ينومعطتساف ؛ هتمعطأ نم الإ عئاج مكّلك ! يدابع اي

 .مُكَسْكأ ينوسكتساف.هثوسك نم الإ راع مكّلك [! يدابع اي]

 ىقتأ ىلع اوناك ,مكتجو مكسنإو ,مكرخآو مكلوأ نأ ول !يدابع اي
 بلق رجفأ ىلع اوناك ولو .ًائيش يكلم يف كلذ دز مل ؛مكنم دبع بلق
 «دحاو ديعص يف اوعّمتجا ولو ءاًميش يكلم نم كلذ صقني مل ؛لجر

 يكلُم نم كلذ َصْقْنَي مل ؛لأس ام مهنم ناسنإ لك تيطعأف ينولأسف

 .ةدحاو ةسمغ طَيْخملا هيف سمفُي نأ رحبلا صقني امك الإ ؛ًائيش

 دمحيلف اريخ دجو نمف ؛ مكيلع اهلعجأ مكلامعأ يه امثإ ! يدابع اي
 .(هسفن الإ مولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا

 . هيتبكر ىلع ىفج , ثيدحلا اذهب ثّدح اذإ ,سيردإ وبا ناك

 ٠١[. ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ل ٠١ :م]

 هب حرشلا دع

 روجفلاو ىوقتلا بقاعتل ؛نيلقثلل باطخلا : يبيطلا لاق :(!يدابع اي)

 )١54/5(. (ةاقرم) .مهيف



 عضو : ملظلا :( مكنيب امرحم هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح دق ينإ)

 هناحبس هلوق يف امك ملظلا نع ىلاعت هللا هيزنت اذه ىفو ؛هّلحم ريغ يف ءيشلا

 .[45 :فهكلا ] 4 ادحأ كبر ملظي الو إل

 لئاسم لج نمضي : يسفن ىلع ملّظلا تمرح :هلوق» :مالسإلا خيش لاق

 )1١8/ ١5 (ىواتفلا) رظناو . (ريسفتلا نم اهقح تيطعأ اذإ ردقلاو تافصلا

 . تعش نإ ۱۷(۰ -

 مکنیب هتلعجو) :هلوق ىهو ةيناثلا ةلمجلا هذه امأو» :(١ها/ص ١لاقو

 . تعش ْنِإ كانه هليصفت رظناو ««هّلك نيدلا عمجت اهن ««اوملاظت الف امَّرحُم

 :-.ريسي فرصتب )5/7(  «مّكحلاو مولعلا عماج » يف بجر نبا لاق

 «هدابع ىلع ملظلا مّرح ىلاعت هنأ ؛«اوملاظت الف أمّرحُم مكديب هُتلعجو» : هلوقو

 نأ عم «هريغ ملظي نأ دبع لك ىلع مارحف «مهنيب اميف اوملاظتي نأ مهاهنو
 :ناعون وهو ءاقلطم مّرحم هسفن يف ملّلا

 كلا نإ يب: ىلا ل اك قرنا ر ن ف کا

 «قلاخلا ةلزنم يف قولحلا لعج كرشما نلف ١١[« :نامقل] 4 ميظع ملّظَل

 .اهعضوم ريغ يف ءايشألا عضوف هّهّلاتو هدّبعف

 لاق امك «نوكرشملا هب ديرأ اًمِإ نيلاظلا ديعو نم نآرقلا يف رك ام رثكأو

 يصاعملا هيلي مث ٠٠١[« :ةرقبلا] 4 َنوُملاّظلا مه نورفاكلاو » :لجو رع

 E هيباعلا فالتخا ىلع

 يبنلا لاق دقو «ثيدحلا اذه يف روكذملا وهو «هريغل دبعلا ملّظ : يناغلاو

 مكلاومأو مكءامد ّنِإ) : (نيحيحصلا » يف امك عادولا ةّجح يف هتبطخ يف هل



 مكدلب يف ءاذه مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك «مارح مكيلع مكضارعأو

 .(اذه

 تاملُظ ملّظلا» ناك شت a E a (نيحيحصلا » يفو

 .[( 1866 /9904) مدقتو] «( ةمايقلا موي

 ملاظلل يلم للا نإ : لاق ءهلإت يبنلا نع ىسوم يبأ نع كلذك امهيفو

 يهو ىرقلا ذأ SS أرق مث «هتلفي مل هدخا اذإ ىتح

 .[ ٠ ۲ :دوه] ( ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاَظ

 تناك نم» :لاق هم يبنلا نع «ةريره يبأ نع «يراخبلا حيحص » يفو

 نأ لبق نم مهرد الو ٌرانيد مّن سيل هَّنِإف ءاهنم ُهْلّدَحتيلف ؛هيخأل ةملظم هدنع

 ا تاتو وندخل انيس نكي فار انيس ني عال حرب

 قتلا. ( هيلع تحرطف

 دم ا اوم و اطر يع دايما ال امم وهو

eًاناسحإو ان ) . 
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 ملظلا ىلع هناحبس هتردق عمف ءلّمأت نمل هيف ام ديحوتلا نم هيفو : تلف

 . هاوس دحأ هيلع همرحي مل «هسفن ىلع كلذ ميرحتو

 حدمي نأ حلصي ال هيلع ةردقلا نكمي ال يذلا رمألاو » :ًاضيأ بجر نبا لاقو

 ارداق حودمملا ناك اذإ ؛لاعفألا كرتب حدملا نوكي امو «هتدارإ مدعب حودمملا

 .(هلعفي ال هّنأو ملّظلا نم هنع هسفن هّرن ام ىلع رداق هللا نأ َملعف ءاهيلع

 ءًاضعب مكضعب ملظي ال :يأ ؛ةكراشملا ديفت «ةلعافملا نم : (اوملاظَت الف)

 دقام عم ؛هسفن ىلع ملظلا مّرح دق ىلاعت هّللاو «ةردقلا نم ملّظلا اشنم ذإ



 نمو ةمّظعلاو ةردقلا نم هع هللا لوسر هب هقصوو هسفن هب فصو امم انملع

 « َنوُكَيَف نك هَل لوُقَي نأ اعيش دارأ اإ هرمأ اإل : ىلاعتو هناحبس هلوق كلذ

 .[85 :سي]

 ىسني وهو ؛كلذ ىلع هتردقب رعشي نيح ملّظلا نع اندحأ يهتني الفأ

 [۲۸ :ءاسنلا] 4 افيعض ناسنإلا قلخو ا : ىلاعت هلوق يف امك هفعض ةقيقح

 اوملظتف ملظلا ىلع مكتردقو مكتوقب اورتغت ال :اوملاظت ال ىنعم نوكي اذهبو

 .ملعأ هّللاو ءأضعب مكضعب

 هتماخف ىلع هيبنتلل هررك » :(٠١هه/ه) «ةاقرملا» ىف لاق :(!يدابع اي)

 .رجح نبا هلاق هنأشب ءانتعالاو

 . ( ةيبوبرلا قح ةاعارم ىلإ راقتفالا نم ةيدوبعلا ىضتقم ىلإ ءاميِإ هنأ رهظألاو

 الإ ةيدوبع نم ام هّنأل ؛حيجرتلل بجوم الو نيينعملا عامتجا عنتمي الو : تلق

 لاو «ةوقو ىنغ هلباقي الإ فعضو راقتفا نم امو «ةيهولأو ةيبوبر اهلباقتو

 . ملعأ ىلاعت

 ءاج : ( يلابأ الو «بونّذلا رفغأ انأو «راهّتلاو ليللاب نوئطخُت نيذلا مكَنِإ)

 مثاي ام لّعف اذإ ءاتلا مضب : نوعطخت » : فّرصتب- ( 575/١ (لضفلا» ىف

 :مثإلا يف لاقُيو ءاوهس وأ ًادمع اطخلا ليبس كلس :اطخأو «ءىطاخ وهف هب

 ويف ريق لإ فا ف د ا نم دي وهناك اه ةولعش ي اخ فا

 1 يطا ی اا و «ءىطخم

 :ليسي فذحب هللا همحر  مالسإلا خيش لاق : ( مكل رفغأ ينورفغتساف)

 : ناعون بونذلا عيمجل ةماعلا ةرفغملاف )

١. 



 اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق » : ا ؛امهدحأ

 ( نوُرَصمُن ال مّن هلوق ىلإ 4 هللا ةّمحر نم اوُطَنَقَت ال مهسفنأ ىلع

 : ىنعملا نأ نّيبي ؛ةيآلا لوزن ببس عم قايسلا اذهف «[ ٠٤ « 57 :رمزلا]

 هناحبس هللا نف «تناك ام هبونذ تناك ولو ِ؛هَّللا ةرفغم نم بنذم سأيي ال

So e ES 

 : ىلاعت هلوق يف امك ؛بونذلا نم هريغو كرشلا مومعلا اذه يف لخد دقو
 4 نيدلا يف مُكئاوخِإف ةاكرلا اوتآو ةالّصلا اوماقأو اوبات نإف»

 ,[ 159 لاا

 ىلإ ۷١[... :ةدئاملا] 4 ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا رقك دق إل : لاقو
 .[۷:ةدئالا] © ميحر روف ُهّلاو هنورفغتسيو هللا ىلإ نوبوتي الفا ] هلوق

 لّثق يذلا يف هيلع قفحملا ديعس يبأ ثيدحل «هوحنو لتاقلا ةبوت كلذكو

E 

 طم سي مل ملظ نم بات نمف «ةبوتلا درجمب طقسي الف مولظملا قح امأو

 هضوعي مل نو «هتملظم لثمب هضوعي نأ هتبوت مامت نم نكل «مولظملا قح هتبوتب
 ا 1 ا يق ضوعلا ن يال ا يف

 هّللادبع ىلإ هّللادبع نب رباج هيف بكر يذلا صاصقلا ثيدح رمش

 :هيفو مهم هّنِإف هلّمأتف ( 97/١/1745 مقرب هب هَهَفاَش ىتخ سینا نب

 ل :لاق اب ا الق ا اغ هارت اقا اعلا هللا كما

 نم هعمسي امك : لاق هبسحأ دعب نم هعمسي توصب مهيدانيف «ءيش مهعم

 لهأ نم دحأو ؛ةّنجلا لْخدي ةّنجلا لهأ نم دحأل يغبني ال «كلملا انأ : برق



 لهأ نم دحأو ءراتلا لُخدي راثلا لهأ نم دحأل يغبني الو الا

Ty 

 هت يبنلا عفش ت اذهلو «باذعلا فيفخت ىنعمب : ةرفغملا : امهيناث

 ESE ) ملسم ثيدح يف امك «كرشلا ىلع هتوم عم بلاط

 ا ا ا یی دی

 .(هغامد هنم

E OT 

 «ةياهنلا» .رانلل هراعتساف .

 .هنع ينغتسي ال ماعطلا ىلإ جاتحم : يأ :(عئاج مكّلك !يدابع اي)

 ياوس دحأ سيلف ؛ كلذ هتقزرو هل ترسي نم الإ: يأ :(هّتمعطأ رم م الإ)

 .امظ نم يقسي الو عوج نم معطي '

 | ينم توقلاو ماعطلا اوبلطا : يأ :( مكّمعطأ ينومعطتساف)
 ام لا نق ا و و

 نم الإ لاض مكّلك !يدابع اي» :- ةرابعلا هذه لبق - «ملسم حيحص» يفو

 . «مكدهأ ينودهتساف «هتیده

 یا: كسلا یراق تک ن اا راع کلک اداب ایر

 ينم اوبلطاف «هعنيزو هسابل عاونأب مّعنتلا ىلإو هتروع رثس ىلإ جاتحم مكأك



 . قلخلا عيمج نأ يضعقي اذه :۔ فّرصتب (  117/59 (بجر نبا» لاق

 مل نم نأو هلك كلذ نم ًاكيش مهسفنأل نوكلمي ال دابعلا ّنأو «مهايندو

 لضفتي مل نمو ءايندلا يف امهمرحي هّنإف ؛قزرلاو ىدهلاب هيلع هللا لضفتي
 . ةرخآلا يف هاياطخ ُهْنَقّبوأ «هبونذ ةرفغمب هيلع هللا

 يلو هل جت نلف للضي نمو دتهْلا وهف هللا دهي نمط : ىلاعت هللا لاق

 . نآرقلا يف ريثك اذه لثمو ۷ : فهكلا] 4 ادشرم

 مل نإو انسفنأ انَمَلَظ انبر ]» :الاق امهّنأ هجوزو مدآ نع ًايكاح ىلاعت لاقر
 . [؟ : فارعالا] © نيرساخلا نم َنَنوكنل انمحرتو انل رفغت

 نكأ ينمحرتو يل رفغت ًالإو إل :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع  حون نعو

 .[ ٤۷ :دوه] 4 نیرساخلا نم

 مهنيد حلاصم عيمج ٌدابعلا هلأسي نأ بحبي هللا نأ ىلع ٌليلد ثيدحلا يفو

 ةيادهلا ةنولانسي امك كلذ نيقو ةرسكلاو تارتكلاو'ماعطلا نم ؛وهانيتدو

 . ةرفغملاو

 هنيجع حلم ىَّنح «هجئاوح لك هتالص يف هللا لاسي فلسلا ضعب ناكو

 .هتاش فلعو

 ينس يشك هللا و لوقت ی هللا يصور اا كفاك و

 . «رسيتي مل ؛هرّسيي مل نإ هللا نف ءعسشلا

 يف هجيرخت رظناو «نسح هدانسإو «هدنسم)» ىف ىلعي وبأ هجرخأ

 .( ١١57 ) مقر تحت (ةفيعضلا ةلسلسلا»



 . [هب طبري يذلا لعنلا ريس وه : عسشلاو

 ىقتأ ىلع اوناك «مکنجو مكسنإو «مکرخآو مکلوأ نأ ول !يدابع اي
 بلق رجفأ ىلع اوناك ولو ءًافيش يكلم يف كلذ ْدِزَي مل ؛مكنم دبع بلق

 1 . فرّصتلا ىلع هتردق وه هكْلم ذإ :( اعيش يكلُم نم كلذ صمتي مل ؛لجر

 « َنوُكَيَف نك هل لوقي نأ اني دارا اًذإ هرمأ اعط ا

 قّلعتم هكلم ناف .مهتيصعمب صقنت الو مهتعاطب ُهَتَرْدق دادزت الف ۲ نا

 .هكيلمو هّبرو ءيش لك قلاخ وهو «هسفنب

 ريب دخلا سفن ةياةاريو ةرييدعلاو فرصعلا ىلع ةردقلاةب داري كف كاذكاو

 مدلك كلذ ةيقار e رجم A ولما هك هارت ينم عقلا

 الو هکلم نم ءيش ةدايزل ابجوم راجفلا روجفو راربألا رب سيل : ىنعملاو
 ٠ .فرصتب (ىواتفلا عومجم9 .ءاشي ام قلخي ؛هتردقو هتكيشمب وه لب ءهصّقن

 :يأ» )٠١۸/١(: «ةاقرملا» يف ءاج :( دحاو ديعص يف اوعمتجا ولو )

 ١ .دحاو ماقم

 دارملا وهو «ضرألا هجو ىلعو بارتلا ىلع قلطُي ديعصلا :رجح نبا لاق
 .انه

 رسفي امهضعب نال ؛امهنيب امل ةقباطم ةيآلا يف دارملا وهف :[ يراقلا لاق]

 :ةاضعب

 يفو دحاو نآ يف :يأ :(لأس ام مهنم ناسنإ لك تّيطعاف ينولأسف)

 . (ةاقرم ) . دحاو ناكم

 طيح هيف سمغي نأ رحبلا صقنُي امك الإ ؛ائيش يكلُم نم كلذ صَمْت مل)

 م.١



 .ةربولا رسكلاب طيخملا :(ةدحاو ةسمغ

 ا رسحم طيخلا هصقني ام نكي مل امل : يبيطلا لاق» :يراقلا لاق
 اههبشأو اههبشأو تاسوسحملا برقأ ناك ؛مدعلا مكح يف ناك لب « لمعلا يعدي دقي

 .ًائيش هدنع امم صقني ال هاف «ةّقاك قلخلا جئاوح ءاطعإب

 ضرف ول ينعي ؛ريدقتلاو ضرفلا باب نم هنأ لاقي وأ :كلملا نبا لاقو
 .رادقملا اذهب ناكل «هّللا كلم يف صقنلا

 ملسم ةياور يف :(مكيلع اهلعجأ مكلامعأ يه اكل !يدابسع اي)
 .(مكل اهيصحأ) )۲١۷۷(:

 دس نإ ناس هن هنو وست ياك مدلل سبلت رجع دعت يقر

 4 هللا نمف ةّمْشن نم مكتب امر و :هناحبش لاق'«قلاعت هللا هی كاخلاتعلا

 .[ ه7 :لحنلا]

 .ًاحلاط ًالّمع وأ ؛ارش َدَجَو :يأ :( كلذ ريغ دَّجو ْنَمَو )

 دم الإ سراب NOE A أل مروا او

 ( كسفن نمف ةئيَس نم كباصأ امو إل :ىلاعت هلوق ىنعسم وهو
 .[۷۹:ءاسنلا]

 )۷۷١(. ملسم هجرخأ .«كيلإ سيل ٌرشلاو » : هلت يبتلا لاقو

 . هنع هللا يضر « ّرذ يبأ نع يوارلا ينالوخلا وه :(سيردإ وبأ ناك )

 ا ا ی یک ا ةقكاقإ)

 .قيلعتلا يف انخيش هركذ «نيملاعلا بر مالك نم يسدف ثيدح



 ١١5  ضيرملا ةرافك باب _ ۸

  - AYAلاق هيم يبثلا نع «ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ نع :

 الو ىذأ الو «نَرَح الو مه الو ءبّصَو الو بّصَن نم ملسملا بيصي ام»

 .(هاياطخ نم اهب هللا رك الإ ءاهكاشي ةكوّشلا ىتح «مغ

 «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك 0 :م .ضرملا ةرافك يف ءاج ام ب- ١ «ىضرملا ك- ؛ه :خا

 .[۲ حا

 *٭ حرشلا

 .( نمؤملا بيصي ام) :( ۰۲٥۷۲ ۲٠١۷۳ ) ملسمل ةياور يف

 «ندبلا يف روتفلاو بعتلا ىلع قلطي دقو هموزلو عجولا ماود :( بصو الو )

 ةدايزب « ةياهنلا» «[ 4 :تافاصلا ]  بصأو باَذَع مهَّلو إل : ىلاعت هلوق هنمو

 .ءاملعلا ضعب نم

 .امهحتفبو اهدعب ام ناكسإو

 . بّصولا ىلع امهفطع غاس كلذلو نطابلا ضارمأ نم امه » : ظفاحلا لاق

 .مدقت امم معا وه :ىذأ الو

 .هيلع هريغ يّدعت نم صخشلا قحلي امب صاخ وه :ليقو

 :0 بلقلا ىلع نهض اموهو نطانلا شارما نم ضيا وه مغ الو

1١6٠١ 



 حرجُت :يأ «ةكوش هدسج يف تلخدأ :يأ :(اهكاشي ةكوشلا ىّتح )
 .ةكوشب هٌواضعأ

 ىلإ يهتني ىتح :يأ ةياغلا ىنعمب رجلاف «ثالشلا تاكرحلا هيف اوزوج

eeميسم اهل  

 .ةكوشلا هنادجو ىتح : يأ ؛لماع ريدقتب بصتلاو

 .( ٠١/٠ ) «حتفلا» رظناو ««بيصي » يف ريمضلا ىلع ًافطع عفرلاو

 .«هّمهي مهلا ىتح» ٠١۷۳(: ) ملسمل ةياور يفو

 ةكوشلا ىتح)» :ظفلب ( 49/98 )- ىلاعت ا نإ- يتايسو

 ,ةةبكفلا- وأ ءاهكاشي

 ىتح «ةرافك ملسملا هب باصي ام لُك يفف» :(15175) ملسمل ةياور يفو

 .«اهكاشي ةكوشلا وأ اهبكني ةبكنلا

 . يوونلا هلاق . هعبصأ تحرج امبرو ؛هلجرب اهرثعي ةرثعلا لثم : ةبكنلاو

 ملأ نم يناعي امب رفكُت نمؤملا بونذ نأ يأ : (هاياطخ نم اهب هللا رك ًالإ)
 . ضرملا

 . (هتاكيس نم ع الإ )۲٠۷۳(: ملسمل ةياور يفو

 :لاق ديعس نع ۔ 4۹

 : لاق هيلع لخد اًملف ةدنك يف ًاضيرم داعو- ناملس عم تنك

۹۹ 



 ضرم نإ ءًابتعتسمو ةراقك هل هللا هلعجي نمؤملا ضرم نإف ءرشبأ»

 .«لسرأ ملو لقع مل يردي الف ,هولّسرأ مث ,هّلهأ هلقع ريعبلاك رجافلا

 »ب حرشلا وب

 ا لاق هيلع لَخد اًملف ةددك يف ًاضيرم داعو- ناملس عم تنك

 عو اا نه لل تارو ا راف

 لوعفم مسا : بتْعتسملا : (ًابّتْعَتْسسُمو ةراقك هل هللا هلعجي نمؤملا ضّرم نإف)

 ميظع باب نمؤملا ضّرمف ءاضرلا بلطو ةءاسإلا نع عجر يأ : بتعتسا نم

 ةبانإلاو ةبوتلا ناسحإو مثإلاو بنذلا نع عوجرلاو ىلاعت هللا نم اضرلا بلطل
 . ملعأ هّللاو «بونذلا هريفكت ىلإ ةفاضإلاب ؛ىلاعت هللا ىلإ

 ىلإ هدي غسُر مض :ريعبلا لّقع : (هلهأ هلَّقَع ريعبلاك رجافلا ضّرم نو )

 TE CLE ناسا OLD و يذاذو

 .هلاقع اوقّلطأ : يأ : (هولّسرأ مث )

 بذعي هّنأو ءرفاكلا رجافلل رجأ ال هنأ هيف :( لسرأ ملو لقع مل يردي الف)

 نإ 8: ىلاعت هلوقك اذهو هب لعفي اني ا هنأو «ةرخآلاو ايندلا يف

 .[ 44 :ناقرفلا] 4 ًاليبس لضأ مه لب ماعنألاك الإ مه

 هلوقل ؛الف رجافلا رفاكلا اّمأ «هتجرد عفريو نمؤملا ديفي ءالتبالاو ضرملاف

 .نمؤملل الإ دحأل كاذ سّيلو ٌرْيَخ ُهّلك هرم نإ ءنمؤملا رمأل ًابجع» : هل
 ًاريخ ناكف ؛رّبص ءارض هتباصأ نإو .هل ًارّيخ ناكف ؛رگش ءاّرس هُنَياصأ نإ

 .(5995) ملسم هجرخأ . (هل



 ؛باوغلا ءالبلا لهأ ىطعي نيح ةمايقلا موي ةيفاعلا لهأ دوي » : ثيدحلا يفو

 انك نيب وو دهر دو ضيرافلاب الا نف تفر تاک دراج دار

 .(؟5؟5١) (ةحيحصلا)و «(( ۰ ) «ةاكشملا» يف

 كع امت ىا لا اع تا فو
 هّعلبي ىتح ؛كلذ ىلع هّربص مث هدّلو يف وأ «هلام يف وأ ءهدَّسَج يف هللا هالتبا

 (؟55149) (دواد نواس يعم رانا( مياس هّللا نم هل تّقّبس يتلا ةلزنملا

 .(؟5599)(ةحيحصلا»و

 : لاق هيَ يبنلا نع «ةريره يبأ نع --

 هللا ىقلي ىّبح «هلامو هلهأو هدسج يف ؛ةئمؤملاو نمؤملاب ءالبلا لازي الد

 .(ةئيطخ هيلع امو ,لجو زرع

 . [ءالبلا ىلع ربصلا يف ءاج ام ب هال «دهزلا ك ٤ ا

 + حرشلا دب

 عاجوأو ضارمأو بئاصم نم ءرمل بيصي ام : ءالبلا : ( ءالبلا لازي ال)
 . كلذ وحنو بعاتمو

 .( ٤١/٤ ) «ةاقرم» .وأ ىنعمب واولا :رجح نبا لاق :(ةنمؤملاو نمؤملاب )

 .(هلامو هدلوو هسفن يف» : تاياورلا ضعب يف : ( هلامو هلهأو هدسج يف)

 .(5؟540) ا «يذمرتلا هجرخأ

 يف» دازو هلثم ورمع نب دمحم نع :( ٤۹٤ ) مقر تحت «بدألا» يف يهو
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 . ( ۱۹٥۷ ) (يذمرتلا ننس حيحص ) رظناو ««هدلو

 , (ةاقرم)» . ءالبلا ببسب تلاز

 :لاق ةريره يبأ نع - ا ل

 : هلي ّيبَنلا لاقف «يبارعأ ءاج

 ؟مدم أ امو : لاق ؟مّدْلم مأ كتذخأ له»

 .«محللاو دلجلا نيب رح » : لاق

 : لاق ؟عادصلا امو : لاق «؟ تعدص لهف» : لاق ءال :لاق

 «قورعلا برضت «سأرلا يف ضرتعت حيبر»

 : لاق ماق املف : لاق ءال :لاق

 .هرظنيلف : يأ «راثلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ هرس نم»
 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 »ب حرشلا دب

 ةينك يه :مدلم مأ :(؟مدلم ما كثالخأ له: كَم يبنلا لاقف «يبارعا ءاج)

 . هبصُت مل :يآ :(ال : لاق «محللاو دلجلا نيب رح :لاق ؟مدّلم مأ امو :لاق)

 «سأرلا يف ضرتعت حير :لاق ؟عادّصلا امو :لاق ؟تعدص لهف :لاق)
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 . طق عادصب بصي مل : يأ :(ال :لاق «قورعلا برضت

 . لجرلا : يأ : ( ماق املف :لاق )

 هلع يبنلا : يأ :(لاق)

 ىلتبم نمؤلا نال :( هرظنيلف : يأ راّنلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ هرس نَم)

 ٍءيشب هبونذ رفكت 7 مل اذهو ود اهبو «بئاصملاو عاجوألاو ضارمألاب

 .ملعأ هَّللاو الا اا هيلع ف لذ قع

 ۲۲۷  ليللا فوج ةدايعلا باب _ 8

 اق هع يبنلا نع اهنع هللا يضر- ةشئاع نع _ 5

 .(ديدحلا ْتَبَح ريكلا صلخي امك هللا هصلخأ ,نمؤملا ىكتشا اذإ»

 لا تقكلا وه نت لا

 دب حرشلا د“

 ضرملا يمسو «ضرملا ملأ نم هيساقي اًمع ربخأ : يأ :(نمؤملا ىكتشا اذإ)

 :ءاملخلا ضع ةلاق ب ضرما اه دالا و غ ىلإ اناغ هم وكشي د ىوكش

 . بونذلا ريفكت يف ءالتبالا ىلع ربصلاو ناميإلا رثأ نايب هيفو

 . بونذلا نم : يأ : للا هصلخأ)

 دادحلا همدختسي ؛هوحن وأ دلج نم زاهج :ريكلا :(ريكلا صلخي امك )

 .مدقتو «(طيسولا » .اهلاعشإو رانلا يف خفنلل هريغو
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 .ابيذأ اذإ اهريغو ساحنلاو ةضفلا خسو نم رانلا هيقلت ام :( ديدحلا ْثَبَح )

 .(ةياهنلا»

 نع ًاحيرصت مجرتي ام هدعب نيّذللا يف الو ثيدحلا اذه يف سيل :ةدئاف

 مسقلا يف كلذب حيرص رثأ كلانه نكلو ؛ليللا فوج ةدايعلا يف بابلا

 )٤۹٦/۷۷(. مقرب فيعضلا

 ةراشإ ؛بابلا اذه تحت ثيداحألا هذه لَّعج هللا همحّر  فدصلا ّلعلو

 .ليللا فوج يف هتدايع ىلإ جاتحيف ؛ءرملاب دتشي دق ضرملا نأ ىلإ
 هللا يضر - صاقو يبأ نب دعس لوق - هللا ءاش نإ ثیدح دعب يتأيسو

 . ملعأ ِهّللاو هما ةديدق ىروكش ةّكمب تيكتشا) : ۔ هنع

  - AA AYلاق ُهليَم يبنلا نع- اهنع هللا يضر ةشئاع نع :

 ىّتح؛ هبونذ ًةراقك ناك ًالإ- ضْرَم وأ عجو ةبيصمب باصي ملسم نمام»
 .«ةبكنلا وأ ءاهكاشي ةكرشلا

 «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك ٥ :م .ضرملا ةراقك يفءاج ام ب-١ «ىضرملا ك- ۷١ :خ]

 .[435ح

 ب حرشلا

 ءاج :( هبونذ َةراقك ناك الإ ٍضَرم وأ عّجَو  ةبيصمب باصي ملسم نم ام)

 يف تلمعتسا مث مهسلاب ةيمرلا :ةبيصملا لصأ»:( 01 . ) (حتفلا) يف ١

 .ةلزان لك
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 نإ : ىلاعت هللا لاق يس ورمل يك عت تال بغارلا لاقو

 لبق نم انرمأ انذخأ دق اولوقي ةبيصم كبصت نإو مهؤست ةنسح كبصت

 ةذوخأم ريخلا يف ةباصإلا : ليقو : لاق «[ ٠ :ةبوتلا] . 4 نوحرُف مهو اولوتیو

 ةذوخأم رشلا يفو .ررض ريغ نم ةجاحلا ردقب لزني يذلا رطملا وهو بوصلا نم

 ق
 ام : فرعلا يفو ءأقلطم ناسنالاب لزني ام : ةغللا يف ةبيصملا : ينامركلا لاقو

 . (انه دارملا وهو «ةصاخ هوركم نم هب لزن

 .ريفكتلا نم ةغلابم ةغيص ةرافكلاو

 نسج ىف لحد يآ اها ةكرشتلا ى

 ةرثعلا لثم يهو)» :- ىلاعت هّللا همحر- يوونلا لاق :(ةبكتلاوأ)

 :بااو ينكلا#«يكنلا نمار ا سي او ی نوني

 : لاق اهابأ نأ دعس تنب ةشئاع نع - 4

 اي :تلقف «يندوعي هلت يبْنلا ءاجف ءةديدش ىوكش ةكمب تيكتشا

ءةدحاو ةنبا الإ كرتأ مل يو ءًالام كرثأ يّنِإ ! هللا لوسر
 يثاب يصوأفأ 

(ال)» : لاق ؟ ثلثا كرتأو يلام
. 

 .« الد : لاق ؟ فصنلا اهل كرتأو فصنلاب يصوأ :لاق

 : لاق ؟نيشلَلا اهل كرتأو ثلّثلاب ىصوأف : تلق
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 يهجو حّسم مث «يتهبج ىلع هدي عّضَر مث .«ريشك ْثْلُثلاو ثلثلا»

 : لاق مث .ينطبو
 .(هترجه هل متأر ادعس فشا ! مهللا»

 .ةعاسلا ىّتح «يلإ لاخي اميف يدبك ىلع هدي درب دجأ تلز امف

 ١8 :م .ساتلا اوفّمكتي نأ نم ريخ ءاينغأ ةتثرو كرتي نأ ب ۲ ءاياصولا ك - 55:خ ]

 .[ 6-9 ح«ةيصولا ك

 *# حرشلا د“

 حملُي اذه :( يندوعي هلت يبنلا ءاجف م ىوكش ةّكمب تیکتشا)

 .مدقت امك بابلا نع هتمجرتب

 .« هَ يبثلا ىلإ تلسراف تضرم» :( ١1578 ملسمل ةياور يفو

 ىلع هنم تيفشأ ِعَّجو نم [يرهزلا يأ ] ةرجسهلا يف هلو » :ظفاحلا لاق

 .«توملا

 فاح او ةئبا اإ كرنا مل يو الام كرثأ يّنِإ !هّللا لوسر اي :تلقف)
 و )۲۷٤١( فّئصملل ةياور يف :(ال :لاق ؟ثّلثلا كرتأو يلام يّ يصوافأ
 .«ال : لاق ؟هلك يلام يصوأ هللا لوسر اي» :(15748) ملسم

 فتصملل ةياور يف :(ال :لاق ؟فصنلا اهل كرتأو فصنلاب يصوأ :لاق )

 .(ال :لاق ءرطشلاف : تلق» :( ) ۲۷٤۲

 يف :(ريثك ثّلَذلاو تْلُدلا : لاق ؟نيثلذلا اهل كرتأو ٹلثلاب يصواف :تلق)
 . «ًازئاج ثلا دعب ناكف» : ( ١5789 ملسمل ةياور

1١14 



 نم اضع شالا ناول :لاق ساغ نبا نعو 015553 ملسمل باور يف

 .«ريثك ثّلتلاو ثتّللا :لاق هي هّللا لوسر نف ؛عبرلا ىلإ ثلثلا

 نأ نم ريخ ءاينغأ كتّئرو عدت نأ كنإ» :(7747) فتصملل ةياور يفو

 اهّنإف ةقفن نم تققنأ امهم كنإو مهيديأ يف ساّنلا نوفّقكتي ةلاع مهعّدَت

 . « كتأرما يف ىلإ اهعفرت يتلا ةمقللا ىتح عةقدص

 !مهللا :لاق مث «ينطبو يهجو حسم مث ءيتهبج ىلع هدي عضو مث )
 هلي ىبنلا هيلع لخد ءامدنع ىكب ادعس نال : ( هترجه هل متآو « ادعس فشا

 ؟كيكبي امو : هلع ىبنلا هل لاقف

 ضرألاب تومأ نأ تيشخ دق :لاقف» :ظفلب (570/154.5) : يتايسو

 ل رك وب دعم ترام امك يعن د اھ ىلا

 يذلا وضعلا حسمو «ههجو حسمو «ضيرلا ةهبج ىلع ديلا عضو هيفو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ .بيرق اًمع يتأيس امك «حتفلا » يف ظفاحلا هلاق «هللؤي

  ملألا ىلع ديلا عضو ثيداحألا يف رركت دقو» :- ةدايزب- ( لضفلا » يف ءاج

 ور كربلا كلذ مدد هعضو ىفف هلت ىبتلا امأف ءءافشلاب ءاعدلا دنع

 ثفني ناك هت ىبتلا نأ  اهنع هللا ىضر- ةشئاع ثيدح ىف امك «هدي ةكرب

 هيلع ثلا تنك لمت املق (تاذوعملاب هيف تام يذلا رل دهسا نع

 .اهتكربل هسفن ديب حسمأو «نهب

 مث هيدي ىلع ثفني ناك : لاق ؟ثفني فيك يرهزلا تلأسف :[رمّعَم لاق]

 .(( 510/78 ) (فنصملا حيحص) رظنا . (ههجو هب حسمب

 اميف : (ةعاسلا ىَّتح «يلإ لاخي اميف يدبك ىلع هدي درب دجأ تلز امف)
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 . يلإ ليخي اميف : يلإ لاخي
 ةرايز ثيدحلا اذه يفو » :. فذحب )778/5(  (حتفلا) يف ظفاحلا لاق

 ةهبج ىلع ديلا عضو هيفو «ضرملا دادتشاب دّكاتتو «هنود نمف مامإلل ضيرملا

 «رمعلا لوط يف هل حسفلاو هملؤي يذلا وضعلا حسمو ههجو حسمو ضيرملا

 وأ عنمي ام ءيش كلذب نرتقي مل اذإ ؛هملآ ةوقو هضرم ةدشب ضيرملا رابخإ زاوجو

 امبرو ءاود وأ ءاعد بلطل كلذ نوكي ثيح لب ءاضرلا مدعو مربتلا نم

 E اذإو ءدومحملا ربصلاب فاصتالا يفاني ال كلذ ناو «بحتسا

 . زوجأ ءربلا دعب هب رابخإلا ناك ضرملا

 ىلإ ناسحإلاو محرلا ةَّلص ىلع ثحلاو «هطرشب لاملا عمج ةحابإ هيفو

 هل زوجت هل ثراو ال نم نيو . دعبألا ةلص نم لضفأ برقألا ةلص ناو «براقألا

 :ثلثلا نم ركاب ةيصولا

 ةيصو دعب نم إل : ىلاعتو هناحبس لاق هّنأل ةّئسلاب نآرقلا قلطُم دييقت هيفو

 . ْتْلُدلاِب ةيصولا ةّئسلا تديقو ؛قلطاف ١١[« :ءاسنلا] 4 نيد وأ اهب يصوي

 . ًاراتخم هنم ءيش يف الو هيف عوجرلا هل يغبني ال هّلل اعيش كرت نم ناو

 نم امل ادعت نأكل: ًاعوجو لهفختا اذإ لمعلا ع راتب عنالا هيو
 نود اًمع رّسفتساف «زاوجلاو هنود اميف عنملا هدنع لمتحا ؛لاملا عيمجب ةيصولا

 .كلذ

 كرت هل رايتخالاف اليلق ًالام كرت نم نأ هيفو ؛ةثرولا حلاصم يف رظنلا هيفو

 .ليلقلا كلذ ىف فلسلا فلتخاو «ةثرولل لاملا ءاقبإو ةيصولا

 نإ يتأيسو ««ةرثكلا دح يف ثلثلا نأ هيفو «ةيصولا يف لدعلا ةاعارم هيفو

 )٠۲١/٤٠٠( مقرب - ىلاعت هللا ءاش
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 يتو 2 يورد نع

 ېی ور ؛ نیو ےک

Yoضيرملل بتكي باب -  

 ۲۲۸ - حیحص وهو لمعي ناک ام

 : لاق هلت يبنلا نع ءورمع نب هللا دبع نع ٠۰86

 .«حیحص وهو لمعي ناك ام لغم هل بتك الإ «ضرمي دحأ نم ام

 .[ ةعسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 +٭ حرشلا

 يف : (حيحص وهو لمعي ناك ام لثم هل بتُك الإ ءضرمي دحأ نم ام)

 رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ» : ًاعوفرم ىسوم يبأ نع )۲۹۹٦( فّتصملل ةياور

 .«ًاحيحص ًاميقم لمعي ناك ام لم هل بتُك

 نوكت ءیرما نم امو : لاق هيَ دلل لوشو نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 هيلع همون ناكو «هتالص رجا هل هَّللا ّبَتَك الإ مون اهيلع هبلغیف ؛ليلب ٌةالص هل

 رظناو 2«( ٥۹۷ ) («بيغرتلا حيحص» يف وهو دواد وبأو كلام هجرخأ . (ةقدص

 .( :54) (ءاورإلا»

 اذإ فعلا نإ قلع هللا: لرتسر لاق لاق نفاع نور ورب هلل دونا غو

 هل بتكا :هب لّكوملا كلملل ليق «ضرم مث ةدابعلا نم ةنسح ةقيرط ىلع ناك

 هدانسإو دمحأ هجرخأ ؛(ّيلِإ هتفكا وأ «هقلطأ ىتح ًاقيلط ناك اذإ هلمع لثم

 .(71١١؟) مقر تحت (ةحيحصلا ) رظناو «نسح

 .هافوتأ ىّتح : يأ : يلإ هعفكا وأ ىنعمو

 يف ءالبب باضيولسم نامو طلب اعرق رم ورسع ني هللادنغ عز
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 ةليلو موي لك ىف يدبعل اوبتكا نأ ؛نوظفحي نيذلا ةَظَفَحْلا هللا رم ألإ ؛هدسج

 ىف جر رظنأ 8 ىقاثو ىف اسوي مادام لعب ناك اه ىلع زيتا نم

 .(7١؟١) ثيدحلا تحت ( ةحيحصلا»

 : لاق هيَ يبنلا نع كلام نب سنأ نع - 05

 ‹هتحص يف لمعي ناك ام هل بتك آلإ هدسج يف هللا هالتبا ملسم نم امر

 : ةياور يفور هل َرَمَع هضبق ْنِإو  هلسغ-لاق هارأ- هافاع نف ًاضيرم ناك ام

 .«(هلسغ هافش نإو

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 * حرشلا *

 ؛هتحص يف لمعي ناك ام هل بتك لإ هدسج يف هللا هالتبا ملسم نم ام)

 يذلا هلمع حلاص هل بتكا» :ِهّللا لاق : ذمحأل ةياور يف : (اضيرم ناك ام

 قيقحتلا (517/5) (ءاورإلا» ىف اذك نسح هدنسو .(هلمعي ناك

 ياا

 رجألا هل بتكي» :-ريسي فّرصتب ( 55/5 «راثآلا لکشم» یف لاق

 هالتبا نم ىلإ رمألا هيف هميلست يف هيلع هربصو «هب لزن دق ام عم هدف بحب

 .هيلع ىلاعت هللا هرجؤيف «لجو رع هللا وهو

 . بونذلا نم :يأ : ( هلسغ لاق هار  هافاع نف )

 . هافوت :يأ :هضبق :( هلسغ هافش نإو : ةياور يفو ءهلَرَفَغ هضبق نإو )
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 بونذلا لسغي هّنأو «ةرفغملا بابسأ ىوقأ نم هّنأو ءءالتبالا لضف ثيدحلا يفو

 . ماثآلاو

  - oY [FAYلاق ةريره ىبأ نع :

 ,كدنع كلهأ رّثآ ىلإ ينتعبا :تلاقف هلت يبنلا ىلإ ىَمحلا تءاج
 ,مهيلع كلذ ًدتشاف «نهيلايلو ماَيأ ةَتس مهيلع تيقبف ,راصنألا ىلإ اهَتَعَبف

 ءاراد اراد لخدي هل يبتلا لعجف «هيلإ كلذ اوّكشف «مهرايد يف مهاتأف

 .ةيفاعلاب مهل وعدي ؛ًاتيب ًاتيبو
 نل ينإ !قحلاب كشعب يذلاو :تلاقف ,مهنم ةأرما هتعبت عجر اَملف

 لاق ءراصنألل توعد امك يل هللا عداف ءراصنألا نمل يبأ ّنِإو ,راصنألا :

 كلو تربص تئش نإو «كيقاعي نأ هللا توعد تعش نإ تعش امو

 .(ةنجلا

 .ارطخ ةنجلا لعجأ الو «ربصأ لب : تلاق

 ] ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل [.

 *ب حرشلا دب

 ) ليوأتلا يغبني الو ةقيقح تءاج : ( هي ل ىلإ ىمحلا تءاج .

 . هلضفُتو هراتخت نم :يأ : (كدنع كلهأ رّثآ ىلإ ينشعبا : تلاقف) .

 كلذ داف نهار مايا س ملغ تعيق نادصتالا ىلإ اه

 مهنع هللا يضر ءراصنألا لضف هيف : ( مهرايد يف مهاتاف «مهيلع .

 فر



 مهل وعدي ؛اتيب ًاتيبو أراد اراد لخدي هلت يبنلا لعجف «هيلإ كلذ اوكشف)

 .ةيفاعلاب مهل هئاعدو هباحصأب هلم يبنلا قفر هيف : ( ةيفاعلاب

 باوثلاو رجألا هّبَح نيب هلع يبنلا عمجف «مهيلع دتشا نأ دعب اذه ّلعلو

 . مهيلع قفرلاو مهل

 نمل ينإ !قحلاب كّبعب يذلاو :تلاقف «مهنم ةأرما هتعبت عجر اًملف)

 فلا هيف :(راصنألل توعد امك يل هللا عداف «راصنألا نمل يبأ نو ءراصنألا

 ا( قلب ا محم عب یارو اغا كوب

 .نيديرت امك رمألا : يأ «ةلوصوم ام :( تعش ام :لاق)

 لب : تلاق . ةنج لا كلو تربص تعش نو «كيفاعي نأ هللا توعد تعش ْنِإ)

 .ءالبلا مهلامتحاو ريخلا مهبحو  مهنع هللا يضر ةباحصلا ربص هيف : (رّبصأ

 مل» :قيلعتلا يف- ىلاعت هللا هظفح  انخيش لاق : (ًارطَخ ةّنجلا لعجأ الو )

 : [انخيش يأ ] لوقأف «هانعم نايبل حراشلا ضرعتي

 رطاخي امو «نهرلا :لصألا يف كيرحتلاب  رطَخلا) :«ةياهنلا) يف ءاج

 را يتب ST (هيلع

 . ةنجلا هع اهل نمض هب يذلا ربصلاب هّتجلا نمضت امّنِإو ءءافشلاب اهل هلي

 : لاق ةريره يبأ نع 0.0"

 وضع لك يف لخدت اهنأل ؛ىمحلا نم يلإ بحأ «ينبيصي ضرم نم ام»

\٤ 



 .«رجألا نم هطسق وضع لك يطعي لجو زع هللا نإو . ينم

 . [حيحص هدنس : ظفاحلا لاق « فتصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ]

 نه حرشلا دب

 وضع لك يف لخدت اهتأل ؛ىمحلا نم يلإ بحأ «ينبيصي ضرم نم ام ) ع ٍِ 5 و 8 ع 3 3 3 2 / 0
 . باوثلار رجألا دادزيف عجولاو ملألا فعاضتي كلذبو : ( ينم

 : يأ :هطسق :(رجألا نم هَطّْسسق وضع لك يطعي لجو زع هللا نو )

 ةريره وبأ هلوقي ال اذه لشمو» )١١١/٠١(: «حتفلا» يف ظفاحلا لاق
 .عوفرملا مكح يف هنأ : يأ . « هيأرب

 : ةلْيحُت يبأ نع - 5018

 : لاق هَّللا عدا :هل ليق»

 . عدا عدا :هل ليقف ,رجألا نم صفت الو ضرملا نم صقنا ! مهللا

 :لاقف

 .«نيعلا رولا نم يّمأ لعجاو ؛نيبرقملا نم ينلعجا ! مهللا

 ب حرشلا د

 صْقْنَت الو ضرملا نم صّقنا !مهللا : لاق «هّللا عدا : هل ليق : ةلّيحُت يبأ نع )

 . كلذ صقن نم مهفوخو «باوثلاو رجألا ىلع مهصرح هيف : (رجألا نم

\To 



 هللا رف : يأ 5 نيبرقملا نيم ينلعجا !مهللا :لامتف . عدا عدا :هل ليقف )

 تکل ءارلا ىف فيعضتلاو «ىلاعت

 هيفو:ةنجلاب اهلا ؤاعدو ةدلاولا رب هيف يغار وخلا نم يمآ لعجاوو

 . ءارضلاو ءارسلاو ضرملاو ةحصلا دنع نيدلاولل ءاعدلا

 : سابع نبا يل لاق : لاق حابر يبأ نب ءاطع نع  ه.00

 تتأ ءادوّسلا ةأرملا هذه : لاق : ىلب : تلق ؟ةّئجلا لهأ نم ةأرما كيرأ الأ

 : لاق «يل هللا عداف . فّشّكتُأ يّنإو ,عرصأ يِّنِإ : تلاقف هلت يتلا

 .«كيفاعي نأ هللا توعد تئش نإو :ةّنجلا كلو تربص تئش نإ»

 ,فّشكتُأ ال نأ يل هللا عداف ,فّشُكتُأ يإ :تلاقف ؛ربصأ :تلاقف
 .اهل اعدف

 ةلصلاو ربلا ك- 45 :م .حيرلا نم عرصي نم لضف ب ” «ىضرملا ۷١-4 :خ]

 ٠٤[. ح «بادآلاو

 # حرشلا وب

 لهأ نم ةأرما كيرأ الأ :ساّبع نبا يل لاق : لاق حابر يبأ نب ءاطع نع)

 هجوتيل اهب ءىدب ضرع ةادأ :الآ : ( ءادوّسلا ةأرملا هذه : لاق : ىلب : تلق ؟ةّئجلا

 ١158/1١١(. (ليلدو .اهدعب امل عماسلا

 نكي مل اذإ ؛ةجاحلاو فيرعتلل ؛رّصقلاو لوطلاو نوللا فو زاوج هيفو

 .ريقحتلا وأ صيقنتلا كلذ يف يوني الأو ءاذه لإ ليبس نم كانه

 لحل



 يبصعلا زاهجلا يف ةّلع : علا ( عّرصأ يّلإ : تلاقف هع هل يبثلا تتأ)

 ندب يف ينجلا لوخ دب نوكت دقو «تالضعلا يف جنشتو ةبوبيغ اهبحصت

 . ةدايزب « طيسولا » .[ ۲۷١ .: ةرقبلا ] © سلا نم ناطيشلا هّطّبْحَتَي يذلا

 ل يالا ينو )

000 E 

 مقرب اهحرش مدقت )/507/1581 (.

 .رّبص نمل نوكي اّمِإ ؛بئاصملاو ضارمألا يف ميظعلا رجألا نأ هيفو

  امهنع هللا يضر  ساّبع نبا لعلو «عرصلا ىلع :يأ :(ربصأ : تلاقف)

 0 ل 22

 500 يا

 بلطف «ىفخي ال ام دسافملا نم هيف امل ؛ةروعلا رتسو فّشكتلا مدع ىلع

 .ربصلا ىفاني ال انه ءاعدلا

 نم لضف ثيدحلا يفو» :. فذحب-(١٠١/5١١1) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 .ةئجلا ثروي ايندلا ايالب ىلع ربصلا ناو عرصي

 نم عفنأو عجنأ هّللا ىلإ ءاجتلالاو ءاعدلاب اهلك ضارمألا جالع نأ هيفو

 ةيودألا ريثأت نم مظعأ هنع ندبلا لاعفناو كلذ ريثأت نأو «ريقاقعلاب جالعلا

 . ةيندبلا

\YY 



Eسلا نا جر عل ب ايفا نيرمأب عجني متي  

 .(لّكوتلاو ىوقتلاب هبلق ةوقو ههجوت ةوق وهو ىّوادملا ةهج نم رخآلاو

 زاوجو «ىوقتلاو حالصلا هيف مّسوتي نمم ءاعدلا بلط زاوج هيفو : تلف

 هّللاو «ىلاعت هللا نذإب يقارلا دي ىلع ءافشلا َمّجر نإو ءاقرتسالاب يوادتلا كرت

 يملعا

 ءادوس ةليوط- ةأرملا كلت_رفز مأ ىأر هّنَأ) :ءاطع نع - 1/٠٠

 EGE 1 و ا

 «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك ٥ :م .ضرملا ةرافك ىف ءاج ام ب- ١ ىضرملا ك- ؛5 :خ]

 iA ctY] “1٤ح

 ب حرشلا دب

 ميل ىلع دوس A Ee ناعم نع
 اهيلع ةسلاج :يأ .(ةبعكلا رتس ىلع» :( فنصملا حيحص ) يف :(ةبعكلا

 .ةدمتعم

 نمؤملا باصأ ام : لؤقي ناك هلی هَ يبنلا نأ هتربخأ ةشئ ةشئاع نأ مساقلا نعو )

 .( 557 /5108) ثيدحلا رظنا : (ةرافك وهف اهقوف امف ةكوش نم

 وأ مه وأ ملأ نم ابلاغ كفني ال ىذألا نال «نمؤم لكل ةميظع ةراشب هيفو

١58 



 . هل عقت نم بونذ رّفكت ةيبلقلا اذكو ةيندبلا مالآلاو عاجوألا نأو ءكلذ وحن

 .(١/599)(لضف»

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع « ۲

 هاياطخ نم اهب ّصْق َألِإ ءاهبستحي اينّدلا يف ةكوش كاشي ملسم نم امد
 .(ةمايقلا موي

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 +« حرشلا ٭

 موي هاياطخ نم اهب صف الإ ءاهبستحي ايندلا يف ةكوش كاشي ملسم نم ام )
E EN A 

 ًاطخ وهو (يضق» لصألا ناكو» ا لاش

 . (ايندلا يب نبال « تاراقكلا» نم حيحصتلاو

 الو بص نم ملسملا بيصي ام) : ظفلب ( ٤۹۲/۳۷۸ ) مقرب هانعمب مدقتو

 هللا رك الإ ءاهكاشي ةكوشلا ىّمح «مَع الو ىذأ الو «نَرَح الو مه الو ءبّصَو

 ش .(هاياطخ نم اهب

  - o.4۳لوقي هلت يبنلا تعمس : لاق رباج نع :

 صق الإ اضرم ضرمي ,ةملسم الو ملسم الو ءةنمؤم الو نمؤم نم امد

۱۹ 



 . (هاياطخ نم هنع هب هللا

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 ٭ حرشلا د

 هللا صق الإ ءاضرم ضرمي «ةملسم الو ملسم الو «ةنمؤم الو نمؤم نم ام )

 . هلبق ام رظنا : ( هاياطخ نم هنع هب

 : ضيرملا لوق نوكي له باب ۔ ۱
 ۲۲۹ ۔ ؟ةياكش (عجو ىنإ)

  - o.44لاق هيبأ نع «ماشه نع :

 لايل رشعب هّللادبع لتق لبق ءءامسأ ىلع ريبزلا نب هّللادبعو انأ تلخد
 ىلإ :لاق ؛ةعجو : تلاق ؟كنيدجت فيك :هللادبع اهل لاقف «ةعجو ءامسأو
 .توملا ىف

 ام هللا وف لعفت الف ؟هاّنمعت كلذلف يتوم يهتشت كّلعل :تلاقف

 اهّلبقتف ,كقفاوت الف ًةطخ كيلع ضرعت نأ كاّيإف ,ينيع رقتف رفظت
 ٠ .توملا ةيهارك

 .كلذ اهنزحيف لتقيل ريبزلا نبا ىنع اغإو

 دب حرشلا *“

 لاني م لاذع لف لزق باطما "ىلع ريبزلا ني هللا دعو انا تلعفر

١ 



 .عجولا ةديدش : يأ «ةغلابم ةغيص :ةعجو :( علو اسسا

 .ريبزلا نبا وه : ( هللا دبع اهل لاقف )
 اذهو «عجو يْنِإ ضيرملا لوق زاوج هيف :(ةعجو :تلاق ؟كتيدجت فيك )

 . بابلا دهاش

 ««ةحارل توملا يف نإ :لاق» :(ةوفصلا ةَقص» ظفل :( توملا يف يّنِإ :لاق)

 . ( ةيفاعل تروم ا نف نإ لاق :(۲۹۳/۲) (رّيَسلا» ظفلو

 ىف داز :(لعفت الف ؟هاثمتت كلذلف ىتوم ىهتشت كّلعل:تلاقف)

 : ثكحمو 3 ةريسلاو

 لتقت وأ «كيفرط دحأ ىلع يتأي ىتح توما نأ يهتشأ ام هللا وف )

 وأ كتّلع نم قيفت ىتح : يأ : كيفرط دحأ ىلع يتأي ىّتح :(كبستحأف

 .«ةياهنلا» . هابناج : يأ ءهافرط امهف «ليلعلا رمأ ىهتنم امهنأل ؛تومت

 )٥۹/۲(: (ةوفصلا ةّمص» ىف :(ٌةطخ كيلع ضّرعت نأ كاّيإف )

 .«ةلصخ »

 هلل ىضرأ هاري امم لمعلا ىلإ هّتعد : ( توما ةيهارك اهلبقتف .كقفاوت الف)

 . توملا ةيهارك كلذ فلاخي الو

 نأ : سلاو («ةفصلا» ىف : ( كلذ اهنزحيف َلتقيل ريبزلا نبا ىنع اًمإو)

 .(لتقي

١ 



 :يردخلا ديعس يبأ نع 2-96

 هدي عضوف ءةفيطق هيلع «كوعوم وهو هت هللا لوسر ىلع لَخد هنأ
 اي كاّمح ٌدشأ ام :ديعس وبأ لاقف «ةفيطقلا قوف اهترارح دجوف «هيلع

 : لاق !هّللا لوسر

 .«رجألا انل فعاضيو «ءالبلا انيلع تشي «كلذك انإ»

 : لاق ؟ءالب ُدشأ ساتلا يأ ! هَّللا لوسر اي : لاقف

 الإ دجي ام ىتح «رقفلاب ىلتبي مهدحأ ناك دقو «نوحلاصلا مث ءءايبنألا»

 دشأ ناك مهدحألو ,هّلعقي ىح لمقلاب ىلتبيو ءاهسبلبف اهبوجي ةءابعلا
 .«ءاطعلاب مكدحأ نم ,ءالبلاب احرق

 .[ 5١ ؟ ؟ ح «ءالبلا ىلع ربصلا ب ؟* «نتفلا ك- 55 :هج ]

 *ب حرشلا *“

 :ليقو ىمحلا : كعولا :(كوعوُم وهو هيَ هللا لوسر ىلع لّخد هنأ )

 . «ةياهنلا» .اهملأ

 كامح دشأام» هس ا لوق قماختألا ءاش نإ- ىتايس امل لوألا دارملاو

 .ملعأ هّللاو «« هللا لوسر اي

 .لَمَخ هل ءاسك :( ٌةفيطق هيلع )

 . ىمحلا رّثَأ نم :يأ :( اهترارح دجوف هيلع هدي عّضوف)
 مقر تحت («ةحيحصلا » رظنا «(فاحللا قوف» :ةياور يف: ( ةفيطقلا قوف)

 )١45(.
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 دمي د لإ فلافل واي هلام نقل ام تين وبا لاف

 ىلإ دوعي انه مّلكتمل ريمض نأ رهاظلا : (رجألا انل فعاضيو «ءالبلا انيلع

 ًلشأ نايب نع اباوج :«نوحلاصلا مث ءءايبنألا» :كلذ بقع هلل هلوقل ءايبنألا

 ءال نيالا

 روما دلا ةا ا ا نا ی ا وا لار

 هئاعد عم «هل هسفن ءييهُي نأ يغبنيو «كلذل ضّرعُم ملسملا نال ءالتبالا

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةافاعملاب

 ءالب سالا ٌدنشأ نم َّنِإ :ةياور يف :( نوحلاّصلا مث «ءايبنألا :لاق)

 رظناو «هريغو دمحأ هاور .«مهنولي نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث ءءايبنألا

 )١٠٤١(. (ةحيحصلاو»

 اهبوجي ةءابعلا الإ دجي ام ىّبح ,رقفلاب ىلتبي مهدحأ ناك دقو )

 ويف سو طق عيش لكو اقر اهر قا ارج: لف
 . بوبجم

 لئاز لظ للملا نأ هنم ًاملع «هيلع معّنلا مظعأ نم اذ نأ ىري كلذ عمو
 .(ضيف» . ةليضف هترثك يف سيلو «ةعجرتسم ةيراعو

 مكدحأ نم ءءالبلاب ًاحّرَف ًدشأ ناك مهدحألو «هلتقي ىتح لمقلاب ىلتبُيو)

 ءاهيلإ نوكسم تابوبحماو هوركملا لمحو بوبحملا بلس ءالبلا ذإ : ( ءاطعلاب

 «هنع ربدأ ءيش نم بره نمو هنم بورهم هوركملاو «هب لغش اعيش بح نمو

 يف مهتجرد عفريل ؛لجاعلا يف مهبوبحم مهبلسيف هللا ءاّبحأ مه ءالؤهو
 . فرصتب ( 57١/19 «ضيفو .لجآلا
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 يف ءالبلا ثيداحأ نم ًاددع ركذ نأ دعب - ىلاعت هللا هظفح  انخيش لاق

 ىلع ةحيرص ةلالد ثيداحألا هذه يفو» : فّرصتب- ( ۲۲۷/١ ) (ةحيحصلا »

 ؛نيكملاب نکیل اناا اغا داور: عرقا ناك ينك نمؤملا نأ

 ءالبب بيصأ اذإ ن نموؤملا نأ نوتظي نيذلا مالحألاو لوقعلا انعم لع د يقف

A Eا  : 

 لضفأ وهو هل هللا لوسر اذهف ؛لطاب نظ وهو !یلاعت ا یری
 ا ا ااغ ايلاف ءالب ءايبتألا نت شالا دق ناك شبا

 نإو ءءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ» : هلع هلوق كلذ ىلع لدي امك؛ رش

 هلف طخس نمو ءاضرلا هلف يضر نمف ؛مهالتبا ًاموق بح اذإ هللا

 .«طخسلا

 )١٤١([. (ةحيحصلا» رظناو ءامهريغو هجام نباو يذمرتلا هجرخأ ]

 ؟ .٠" هيلع ىمغملا ةدايع باب 2 5

 :لاق هّللادبع نب رباج نع ۔ 5

 «نايشام انمهو ركب وبأو يندوعي ا ًاضرم تضرم
 اذإف تقفأف « يلع هءوضو بص مث « هلت ع يبنلا ًاضوعف « ي ياو

 هل يبنلا

Ts 

 . ثاريملا ةيآ تلزن ىّتح ءيشب ينبجي ملف

 ٠١-۸[. ح «ضئارفلا ك- ۲۳ :م .ضيرملل دئاعلا ءوضو ب١7 «ىضرملا ك- 76 :خ]

1,3 



 ب حرشلا د“

 هتوق هعم لطعتت يشغ هبيصي يذلا :يأ :(هيلع ىمغملا ةدايع باب )

5 

 ا

 ال نأ ةمجرتلا ةدئاف :رينملا نبا لاق» :( ١١٠١/١٠٠١ ) «حتفلا) يف ءاج

 .هدئاعب ملعي ال هنوكل ةطقاس هيلع ىمغملا ةدايع نأ دقتعي

 ‹«هيلع ةدايعلا ةيعورشم فقوتت ال هدئاعب ضيرملا ملع درجمو :[ ظفاحلا لاق]

 هدي عضوو «دئاعلا ءاعد ةكرب نم ىجري امو «هلهأ رطاخ رّبج كلذ ءارو نذل

 . ( كلذ ريغ ىلإ «ذيوعتلا دنع هيلع ثفنلاو «هدسج ىلع حسملاو «ضيرملا ىلع

 5 5 ٤ 2 هلل ءاسع ب ا 5 5
 «نايشامامهو ركب وبأو ىندوعي هيَءىبنلا ىناتأف ءاضرم تضرم)

 ١ لقعأ ال ينادجوف» م ةياور: یف( ىلع ىتغأ قادجسوف

 . هيلع ىمغملا ةدايع : بابلا دهاش اذهو

 يف :( هلت يبنلا اذإف تقفأف «يلع هءوضو بص مث هلت يتلا اًضوتف )

 ا تمنا هم يلع شرر وت اضوعف 4 لطف ةياوز

 : (؟ لام يف :يضقا تيك ؟ يلام ىف عما نيك هللا لوسر ايا تلق

 .ةينملا هلجاعت نأ ىشخ هّلعل

 امك ؛ضرملا دنع قوقحلاو لاملا يف لجو رع هللا مكح ةفرعمب مهمامتها هيفو

 .مهلاوحأ لك يف لب «ةحصلا دنع مهنأش وه

 هلوق لثتمي اذهب وهو «ىوهلا نع قطني ال هّنأل :(ءيشب ينبجي ملف)

1١ 



 وقنا ةسانتولا از: هم ةليخ نومك ع كيران لوس و11 يري

 !كلذل لهأب اوسيلو

 ريك يي سمسا 0

 i اوطعي مل

 يف ُهَّللا مكيصوي © : تلزنف» :ملسم ةياور يف :( ثاريملا ةيآ تلزن ىتح )

 0 ا ل

 ی و ا سل ر

 ا ,[ 107+ :ءاسنلا ] 4 ةّلالَكْلا يف مكيف هللا لف كتوتفتسي )»
 . ( تلزنأ

 نأ وهو «ةلالكلا» ركذ ثيدحلا يف رركت دق» :(ةياهنلا» يف لاق

 اذإ « بسلا هللگت نم : هك هنائرُي ادو الو أدلاو عّدّي الو لجرلا تومي

 . هب طاحأ

 ىلع عقاو وهف «دلاو الو ذلو مهيف سيل نيذلا نوثراولا : ةلالكلا : ليقو

 . طرشلا اذهب ثراولا ىلعو تيما

 نع تام دقف امهفّلخُب ملو تام اذإف ءلُجرلل نافرط نبالاو بألا : ليقو
 . ةلالك نيِفّرَطلا باهذ يمسف «هيفرط باهذ

 نال ؛تيَّمُس هبو «ليلكإ وهف هبناوج نم ءيشلاب ّفْمْحلا ام لك : ليقو

 a فارإلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «« ةيهقفلا ةعوسوملا» يف كلذ قيقحت يتأيسو

 انما



 51١  نايبصلا ةدايع باب _ ۴۳

 : ديز نب ةماسأ نع 21/17

 يدلو نأ هل إم يبّلا ىلإ همأ تفعبف «لقث هت هللا لوسر ةدبال ًاّيبص نأ

 : لوسّرلل لاقف «توملا يف

 ىلإ هدنع ءيش لكو ,ىطعأ ام هلو ,ذخأ ام هلل نإ : اهل لقف «بهذا»
 .«بستحتلو ربصتلف « ىّمسم لجأ

 يبثلا ماقف ءءاج امل هيلع مسقت هيلإ تْمَعبف ءاهربخأف لوسرلا عجرف
 يبصلا هيَ يبّنلا ذخأف ءةدابع نب دعس مهنم ؛هباحصأ نم رفن يف هيَ

 لوسر انيع تعمدف ,ةّئشلا ةعقعقك ةعقعق هردصلو «هيتودنت نيب هعضوف

 :لاقف ؟ِهّللا لوسر تنأو يكبتأ : دعس لاقف « هلع هللا

 .«ءامحّرلا ًالإ هدابع نم محري ال هّللا ّنِإ ءاهل ةمحر يكبأ ام

 اذإ هيلع لما کب ضعس تینا باتي و: ےک ےک لوك تا« یھ +:

 ١١[. ح «زئانجلا ك- ١١ :م .«هتتس نم حونلا ناك

 م

 . هضرم دتشا : يأ : (لّقث هلي هللا لوسر ةنبال ًايبص ّنَأ)

 ةيواعم يبأ ةياور يف عقو امك بنيز يه) )١57/17(: «حتفلا» يف لاق

 .((«ةبيش يبا نبا فنصم» يف روكذملا مصاع نع

 ': فنصملل ةياور يف : (توملا يف ذ يدلو نأ هلع يبنلا ىلإ هَمأ تَفَعِبف)

 . « ضب يل انبا نإ هيلإ هيت يِبَنلا ةنبا تلسرأ ١

۲Y 



 ركذ مق : ( ىطعأ ام هلو َّدَخأ ام هلل نإ : اهل لقف ءبهذا :لوسرلل لاقف)
 ش .ماقملا هيضتقي امل عقاولا يف ًارّخآتم ناك نإو  ءاطعإلا ىلع ذخألا

 ام َدَحأ هَذَحأ نف ءهاطعأ ناك يذلا وه هذخأي نأ هللا دارأ يذلا نأ ىنعملاو
 اذإ عرجي نأ هل يغبني ال «ةنامألا عدوتسم هنأل عزجلا يغبني الف «هل وه

 .( ١91/5 (حتف» .هنم تديعتسا

 معا وه ام وأ سّفنألا نم وأ «ءاطعإلاو ذخألا نم :يأ :(هدنع ءيش لكو )

 .(حتف» . كلذ نم

 ام هلو ءذخأ ام هلل َنِإ» : هلع هلوق نأل ؛باوصلل برقألا وه ريخألاو

 . ملعأ هّللاو ءًاقلطم ءاج دقف «« ىطعأ

 ريخألا حلا ىلع قّلطُي لجألاو ؛مولعم لجأب ردقم :( ىمسم لجأ ىلإ)
 )70 .رمعلا عومجم ىلعو

 نمل اه ر نع تاركا بط اه منعت یر يآ ي و ريصتلفا)

 .«حتف» . حلاصلا اهلمع نم كلذ اهل

 دعب ةدئاز ام :( ءاج اَّمَل هيلع مسقُت هيلإ ْتَقَعِبف ءاهربخأف لوسرلا عجرف )

 . ديكأتلا مال

 . «اهتيتأيل هيلع مسقت هيلإ تلسرأف» : فئصملل ةياور يفو

 ينل ذَحاف «ةدابع نب دعس مهنم ؛هباحصأ نم رفن يف هلع يبتلا ماقف )
 eA E a ليصل كي

 . مضلا انه

 . (هرجح ىف هدعقأف» : فنصملل ةياور ىف

۱۳۸ 



 ةعقعقلا لصأو «كرحتتو مردف ا اح دو يراك حملوا

 يقلأ اذإ ءاه توصك ٌةجرشح هسفنلف «توص هل عّمسي د ءيشلا ةكرح ةياكح

 .ةيلابلا ةبرقلا يف

 نأ ثبلي مل لاح ىلإ راص املك انه دارملاو «ةسبايلا ةّقلَخلا ةبرقلا :ةئشلاو

 .«يوونلا» نم ةدايزب ( ةياهنلا ) . توملا نم هبرقُت ىرخأ ىلإ لقتني

 : ( ؟هّللا لوسر تنو يكبتأ : دعس لاقف « هی ور ا دق

 نأ نظو «مارح نيعلا عّمد ّنأو مارح ءاكبلا عاونأ عيمج نأ ّنظ ادعس نأ هانعم

 الو ؛مارحب سيل نيعب عمدو ءاكبلا درجم نأ هلع هّملعأف هرّكذف يسن يبنلا

 وأ امهب نورقملا ءاكبلاو بدتلاو حوتلا مرحلا امو «ةليضفو ٌةمحر وه لب «هوركم
 يسرا مع )يورو اهتوعأب

 «بلقلا نزحب الو « نيعلا عّمدب بدعي ال هللا َنِ ...2:ثيدحلا يفو ٠

 و )٠١١٤( فنصملا هجرخأ . (محري وأ  هناّسل ىلإ ٌراشأو اذهب بذعي نكلو

 )٩۹۲٤(. ملسم

 هيف :( ءامحّرلا الإ هدابع نم مَحرَي ال هللا َّنِإ ءاهل ةمحر يكبأ اّمِإ : لاقف)

 .(١۹1/۷)و )98/1١( : نيثيدحلا رظناو ءةمحرلا نم ءاكبلا نأ

 ؛هدابع بولق يف هللا اهلعج ةمحر هذه ... ١ :لاقف : (نيحيحصلا» يفو

 . (ءامحرلا هدابع نم هللا محري امو

 زاوجو .... رضتحملل لضفلا يوذ راضحتسا زاوج هيف» : ظفاحلا لاق

 فالخب نذإ ريغب ةدايعلاو ةيزعتلا ىلإ يشملا زاوجو «كلذل مهيلع مَّسَقلا

 : ةميلولا

۱۳۹ 



 ؛ توما عوقو لبق ربصلاب ةبيصملا بحاص رمأو مسَقلا راربإ بابحتسا هيفو

 ناك ولو ضيرملا ةدايعو «ربصلاب نزحلل ًامواَقُم اعراب قياس رخو كبل

 .ًاريغص ايبص وأ ًالوضفم

 لوا اودر ولو «مهلضف نع ساتلا اوعطقي نأ يغبني ال لضفلا لهأ نأ هيفو
CR Aل صل  N AE 

 لوسر اي» هلوق هميدقتل لاؤسلا يف بدألا نسحو « هيم لوسرلا انيع تَعَمد
 .ماهفتسالا ىلع (هّللا

 ةواسق نم بيهرتلاو مهل ةمحرلاو هللا قأخ ىلع ةقفشلا يف بيغرتلا هيفو

 )٠١۸/۳( «حتف» .«هوحنو حو ريغ نم ءاكبلا زاوجو «نيعلا دومجو بلقلا

 ۲۳۲ - باب 65

 :لاق ةّلَبَع يبأ نب ميهاربإ نع - 4

 ؟كلهأ فيك : يل لوقتف «ءادردلا ّمأ ىلإ ءيجأ تنكف «يتأرما تضرم

 .لكآف ماعطب يل وعدتف «ىضرم :اهل لوقأف
 اولّئامت دق : تلق ؟ فيك : تلاقف «ةرم اهتئجف «كلذ تلعَفَف تدع مث

 :تلاقف

E ES 

 .ءيشب كل وعدن الف ؛اولّئامت نأ
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 ر

 25 هن

 +٭ حرشلا ٭

 قاحسإ وبأ نيطسلف خيش ةودقلا مامإلا وه : ( ةّلبَع يبأ نب ميهاربإ نع )
 «ريسلا» رظناو .نيتسلا دعب دلو نيعباتلا اياقب نم يسدقملا يماشلا يلبقعلا

 تعش نإ ديزملل ("7/5)

 فيك :يل لوقعف ءادردلا مأ ىلإ ءيجأ تنكف «يتأرما تضرم :لاق)

 ءاعدو ةدايع نم هعبتي امل «ضرلاب رابخإلا هيف :( ىضرم :اهل لوقأف ؟كلهأ
 . ضيرملل

 ىرخأ ةّرم تلاس :يأ :(كلذ تلعَفَف تدع مث ؛لكاف ماعطب يل وعدتف )
 . ماعطب يل تعدو يلهأ نع

 ؟كلهأ فيك :يأ :(؟ فيك : تلاقف رم اهتعجف)

 . ءربلا اوبراق :يأ :(اولّئامت دق :تلق)

 هبشأ راصف ءربلا براق :يأ .هتلع نم ليلعلا لئامت » : « طيسولا» يف ءاجو

 . «باصتنالاو ضوهنلاب مه هناك حيحصلاب

 مِهّنأ كلهأ نع انربخت تنك نأ ماعطب كل وعدأ تنك امإ :تلاقف)

 دادعإو هلهأو ضيرملاب قفرلا هيف :(ءيشب كل وعد الف ؛اولّئامت نأ اًمأف «ىضرم

 . ةعورشملا رومألا يف ةحراصملا هيفو «مهل ماعطلا

 ؟ مم ۔ بارعألا ةدايع باب - 6٠ه

 ': سابع نبا نع 5 ها[ "8

 اذإ هلع يبنلا ناكو : لاق] :هدوعي يبارعأ ىلع لحد هَ هللا لوسر نأ

١١ 



 : لاق [ 875 /هدوعي ضيرم ىلع لخد

 .(هّللا ءاش نإ روه «كيلع سأب ال»

 [روشت وأ ] روفك ىّمح يه لب ؛[ًالك !؟ روهط كاذ] :يبارعألا لاق : لاق

 .«أذإ معنف» :[ هلت يبنلا] لاق !روبقلا هريزت اميك «ريبك خيش ىلع

 . [ ةدارإلاو ةئيشملا ىف ب١١ «ديحوتلا ك- ۷ :خ]

 »ب حرشلا ي

 نم ةيدابلا لهأ نم هار يآ ارعا لغ لو دلكع هللا لوسر ناو

 اذهل مسا برعلاو «ةجاحل الإ اهنولخدي الو راصمألا يف نوميقي ال نيذلا برعلا

 تر مدح و شالا وع يللا

 ةتفارل نمل مالسلاو ةالضلا هيلع. هعضاوت لامك هيف (هدوعيو

 )١١/14(. (ةاقرم» .هتمأل ميلعتو «هتمحرو

 «كيلع سأب ال : لاق هدوعي ضيرم ىلع لحد اذإ هلت يبثلا ناكو :لاق)

 هال ؛ ةقينقتللاب ضزلا اذه نم كيلغ بعت لو ةقشم ال يآ ل ءاهد روه

 . بونذلا نم كرهطم

 ىلع ينبم ًاروهط هنوك إف «قيلعتلل وأ ضيوفتلل وأ كربتلل : ( هللا ءاش ْنِإ)
 .(ةاقرم ) :اروگیف ارو هنوك

 ال وأ «تلق امك رمألا سيل :يأ :(ًالك !؟روهّط كاذ :يبارعألا لاق :لاق )

 ْ .هتناطف مدعو هتفالجو هتوافج نم اذهو ءاذه لقت

 لزتأ ام درد اوملعي ًالا ردجأو افاق ارفك دشأ بارعألا » : ىلاعت لاق

1۲ 



 )١١/4( (ةاقرم» .[۹۷ :ةبوتلا] 4 ميكح ميلع هّللاو هلوسر ىلع هللا

 :يأ ءدحاو ىنعمب امهو يوارلا نم كشلا :(روثت وأ روفك ىمح يه لب)
 (؟١8/5١) (ةدمع» .اهجهوو اهرح رهظيو ردقلا يلغي امك يندب يف يلغت

 .فرصتب

 ةرايز ىلع ىمحلا هلمحت : يأ :(!روبقلا هريزت اميك ءريبك خيش ىلع )

 . (ةاقرملا) نم ةدايزب «حتف» . اهباحصأ نم هلعجتو «هرايتخا ريغب روبقلا

 . ( هريزت ىتح ... 9 :( ه555؟) فنصملل ةياور ىف

 ناك اذإ وأ تعز امك ناك تیبا اذإ : يأ :(اذإ حف : هلع يبنلا لاق

 .(ةدمع» .اذك نوكيسف ءاذك كتظ

 كلذ نوكي نأ لمتحيي :نيتلا نبا لاق» )١١9/١١(: (حتفلا ) يف ءاج

 : را ةعلإ لرقم اغ رخ نر انا لو كيلع اك

 . قازرلا دبع فّئصم يف أمك تام دق هنأ ىلإ راشأ مث

 دّلْخَّم قيرط نم ًالوضوم يور دقو «لسرم حيحص هدانسإو » :انخيش لاق

 «ةصقلا هذهب هدج نع [هيبأ نع] يفنحلا ليبْحَرِش نب نمحرلادبع نب ةبقع نب

 وهف هللا ىضق امو «لوقت امك ىهف تيبأ نإ ام » : هل ئبنلا لاق : اهرخآ ىفو

 نيم ألا دقن نم يسع ا اک

 يف يبالودلاو ( ۳۹٦/۷ « ۳١۷ ) (ريبكلا مجعملا» يف ىناربطلا هجرخأ

 هيفو) :( 57/5٠١ ) يناربطلل هازع نأ دعب يمثيهلا لاقو «( 8١/١١ «ىنكلا»

 .(مهفرعأ مل نم

1١ 



 دقف «ةبقُع نب دّلْخم هديفحو «ليبحرش نب نمحرلادبع ىلإ ريشي هناك
 الو أحرج هيف اركذي ملو «ةياورلا هذهب متاح يبأ نباو يراخبلا امهمجرت
 نكل ۱۸١/۹(« و۱۰۰ | ۰ ) (تاقثلا) يف امهركذف نابح نبا اّمأو ءًاليدعت
 .2(( 558 /5) ظفاحلا هنع تكسو «دیز لسرمب ىوقتي هلعل

 اذه ةدئاف :بلهملا لاق» :ريسي فذحب- )١١95/٠١( (حتفلا» يف ءاجو

 ايبارعأ ناك ولو هتّيعر نم ضيرم ةدايع يف مامإلا ىلع صقن ال هنأ ثيدحلا

 راو ةف اه هركاذيو هليل لهاج ا ليغ يف علاعلا لع ًالوءايفاج
 نم كلذ ريغ ىلإ ؛هملا نع هيّلسُيو ؛هيلع طخسيف هللا ردق طّخستي العل ربصلاب
 ۰ 1 ار ل

 نم باوج نسحيو «لوبقلاب ةظعوملا ىّقلتي نأ ضيرملل يغبني هنأ هيفو
 . ىهتنا .« كلذب هرّكْذي

 نمل ةباجإلا يف ةّدشلا هيفو «ضيرملل ءاعدلاو هلع يبنلا عضاوت هيفو

 .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا ىفاني ال هنأ اندافأو «كلذ قحتسي

 ١74  ىضرملا ةدايع باب 5

  -o\o f fهلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع :

 لاق ءانأ : ركب وبأ لاق ««؟امئاص مكنم مويلا حبصأ نّم» :

 لاق ءانأ : ركب وبأ لاق ,«؟ًاضيرم مويلا مكنم داع نم» :

 لاق ءانأ : ركب وبأ لاق ««؟ةزانج مويلا مكنم دهش نمو :

 .انأ : ركب وبأ لاق ««؟ًانيكسم مويلا معطأ نم» ۰
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 ة _ لإ يبنلا نأ ينغلب :ناورم لاق-

 .(ةنجلا لخد الإ «موي ىف لجر يف لاصخلا هذه عمتجا ام»

 ١١[. ح .ةباحصلا لئاضف ك :5 :م]

 دب حرشلا د

 هلع هدّقفت هيف : مينا هكدا وا عسا د : هلع هللا لوسر لاق

 .هعاونأ فالتخا ىلع ريخلا ىلإ مهايإ هداشرإو هباحصأ

 لمع راهظإ نم الو هسفن ناسنإلا ةيكزت نم سيل :انأ : (انأ :ركب وبأ لاق )

 لامكإ» . ةرخافملل ناك نإ لوقلا اذه ٌمذُيو .ةبجاو هع هتباجإ نال ءرسلا

 .ةدايزب «لامكإلا

 مكنم دهش نم : لاق ءانأ :ركب وبأ لاق « فاضيرم ناک کنم داع نم :لاق)

 مويلا عبت نم ...) :ملسم ةياور يف :(انأ :ركب وبأ لاق «؟ةزانج مويلا

 .(ةزانج

 نأ يعلي :ناورم لاق دان :ركياونا لاق ؟اديكسم مولا ععطأ نم :لاقز

 ةعبرألا لاصخلا هذه : يأ :لاصخلا :( لاصخلا هذه عمتجا ام :لاق - هيم يبنلا

 فرصتي دانا ىف كلا نيا كاع ذك حار مري ف ورک فلا

 جسق ىلع ةزاجمالو ةبساحم الب نجلا لغد: يأ : ملين شما

 لاش

 م١



 ركب ىبأ ةليضف هيف » :(9)88 ثيدحلا تحن (ةحيحصلا» ىف انخيش لاق

 ك كلو ف تيدا ا ف و هلا ةه للا ير قي ةيقلا

 يف اهعامتجا نأو «دحاو موي يف لاصخلا هذه نيب عمجلا ةليضف هيفو

 la قمسللا E يدب نحت

 : لاق رباج نع 2-1 01

 : لاقف ,فزْفَرت يهو بئاسلا مأ ىلع هيب يبنلا لخد

 : هِلَع يبْنلا لاقف ,هّللا اهازخأ ؛ ىّمحلا : تلاق ««؟ كّلام»

 ثخ ٌريكلا بهذُي امك «نمؤملا اياطخ بهذت اهّنإف ؛اهيّبست ال ُهَم»
 .(ديدحلا

 .[5* ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ؛ه :م ]

 ي حرشلا د

 .دربلا نم دعترت : يأ :(فزْفرت يهو بئاسلا مأ ىلع هت يبنلا لَّخد )

 .«ةياهنلا»

 )١١١/١١(. (يوونلا) يف امك يضاقلا هلاق «حتفتو مضت ءاتلاو

 )٠٠۷١(: ملسم ةياور يف : ( هللا اهازخأ ؛ىّمحلا :تلاق ؟كلام :لاقف)

 N ا 0

 معلا نع نفك فا اه ال هم : هلت يبّنلا لاقف )
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 رظنا :( ديدحلا ثّبَح ٌريكلا بهذي امك «نمؤملا اياطخ بهذت اهنإف)

 .( ٤۹۷/۳۸۲ ) ثيدحلا

 حا رددت الو لاا نا دو قع هل جم فلا نإ»: ىياقرفلا لاق
 ىلإ ليبس هل ناك ام ؛ةبيصم يف هنم عقي ال نأ دبعلا فلك امو «هعفد ىلع

 يف يناليجلا هركذو «حتف» .«دئازلا عزجلاو هوأتلا يف ةغلابملاك ؛هكرت

 . «لضفلا»

 : لاق هلع هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع - ۹۷ 5

 فيكو ! براي :لوقيف : لاق «ينمعطت ملف كتمعطتسا : هللا لوقي»
 ؟نيملاعلا بر تنأو «كمعطأ ملو « ينتمعطتسا

 كأ تملع امأ ؟همعطت ملف كّمعطتسا ًانالف يدبع ّنأ تملع امأ : لاق
 ؟يدنع كلذ تدجول هتمعطأ تنك ول

 تنأو كيقسأ فيكو ! براي :لاقف «ىنقست ملف كتيقستسا «مدآ نبا

 كأ تملع امأ «هقسَت ملف كاقستسا ًانالف يدبع نإ :لوقيف ؟نيم اعلا بر
 ؟يدنع كلذ تدجول هتيقس تدك ول

 بر اتنا و كدوغأ فيك 1 براي: لاق «يندعت ملف تضرم ,مدآ نبا اي

 تدجول هتدع تنك ولف ضرم ًانالف يدبع نأ تملع امأ : لاق ؟نيملاعلا

 .(؟هدنع ینتدجو وأ ؟يدنع كلذ

 .[ ٤١ ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٠ :م]



 یی ورا نیو سنن

 دي حرشلا دب

 فيكو !براي :لوقيف :لاق «ينُمعطُت ملف كتمعطتسا :ِهَّللا لوقي)

 كيسا فيك یا لر تنأو «كّمعطأ ملو «ينتمعطتسا

 EE RE ورا يذلا وسمر كيلا حاج اذ اهلا
 ؟نيملاعلا يبرم تنأو هرجع

 هيلإ ساّنلا يتأي لب «دحأ ىلإ حوري ال ضيرملا نأ كلذ ّرس : يكبسلا لاقو

 نم امهريغل نايتأي دق امهّنِإف كنيذ فالخب «هدنع ينتدجول هلوق بّسائف

 .فذحب ( 7١/7١ (ضيف)» .سانلا

 كنا تْملع امأ ؟هْمعطُت ملف كّمّعطتسا ًانالف يدبع نأ تّملع امأ :لاق)

 تسلا نع حلا انف O لق دن كانو دؤوب هيض فوكوت

 ثنو كيقسأ فيكو !براي :لاقف «ينقست ملف كتيقستسا ؛مدآنبا)

 زجاعلا برشلل جاتحيو امظي اًمإو ؛كيقسأ فيك :يأ :(؟نيملاعلا بر

 ؟هّلك كلذ نع لاعتم ٌهّرنم ينغ هّنأو «هتعيبطو هناكرأ ليدعتل جاتحا نيكسملا

 تنك ول كّنأ تملع امأ «هقسَت ملف كاقستسا ًانالف يدبع نإ :لوقيف)

 دق ةديدع ٌصوصن هيفو «ءاملا يقس لضف هيف :( ؟يدنع كلذ تدجول هّتيقس
 .اهيلإ ةراشإلا تقبس

 اجر او دوعا سيك اترا: لاف ید لف تيرس وما ياا

 . فيك ىنعم هنمضت يذلا لاكشإلل رّرقم لاح : ( ؟نيملاعلا

 ؛لاحُم يقيقحلا كلاملا ىلع كلذو زجاعلا ضيرملل يه امّنِإ ةدايعلا نأ : يأ

 ؟نيتملا يوقلا رهاقلا رداقلا تنأو كدوعأ فيكف
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 ىل ًافيرشت ىلاعت هيلإ دبعلاب ماق ام دّنسأ» :( ۳۷٤/۳ ) (ليلدلا » يف لاق
 نينمؤملل مهتعداخم لعج ١47[ :ءاسنلا] هللا نوعداخي إل : ىلاعت هلوقك
 .«مهل ًافيرشت نيملاعلا برل ةعداخم

 . اهينباجأ ةباجإ يف ىلاعت هللا هظفح  انخيش لوقي هبو
 كلذ تدجول ندع تنك ولف «ضرَم االف يدبع نأ تملع امأ :لاق)

 .(ليلد» وچ ادرج : يأ :( ؟هدنع ينتدجو وأ ؟يددع

 . «ةاقرم 9 .ارابتعاو ًارادقم ىلاعت هدنع راسكنالاو زجْعلل نأ ىلإ ةراشإ هيفو

 ميدقت مدع نع دبعلا هناحبس هلاؤسو فيعضلاب هناحبس اة

 زاوج هيفو ‹ ىضرملا ةرايز يف رصق نم كلذكو «كلذ بلط نمل ءاقسلاو ماعطلا
 .ملعأ هّللاو «ةرورضلل ءاقسلاو ماعطلا بلط

 . ثيدحلا اذه حرش مظعم يف « ضيفلا» نم تدفتسا : ةظحالم

  fلاق هلم يبنلا نع < ديعس يبأ نع - هام/ :

 .«ةرخآلا مكرّكذت ؛ زئانج ا اوعبتاو ءضيرملا اودوع»

 [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل] .

 ا اا
 اوروز :يأ :(ضيرملا اودوع) .

 راص ىتح ضيرملا ةرايز يف ترهتشا مث «ةرايزلا : ةدايعلا» :ريثألا نبا لاقو

 (ضيف» .( هب ص تخم هّنأك )٤ /755(.

۱٤۹ 



 (ةيافكلا ىلع بوجولل رمآلا ترك لمحي : لاطب نبا لاقل: فرضتب هيقو

 . يدووادلا هب مزجو

 ٍضعب قح يف بوجولا ىلإ لصت دقو «بدن لصألا يف يه :روهمجلا لاقو

 .(ضعب نود

 ثالث :(511/ ٤٠٤ ) يتآلا ثيدحلا بوجولا دّكؤي امم َلعلو : تلق

 . ملعأ ِهّللاو ...٠« ضيرملا ةدايع «ملسم لك ىلع قح نهّلك

 باتك تعش نإ عجراف «ةديدع صوصن هيف درو دقو :(زئانجلا اوعبتاو )

 . ( اهعابتاو ةزانجلا لمح ) (زئانجلا ماكحأ»

 .سوسحماك اذهو اهلاوهأو اهلاوحأ : يأ» :يوانملا لاق :( ةرخآلا مكركذت )

 نارك ذي توملاو ضرملا نف ؛ظاعتاللو ملسملا ّقحل كلذب رَّمأ :مهضعب لاق

 مظعم نوكي نأ ىلإ هب ريشي هنأكو «دعتسيف ؛ليحرلا بابسأ نم امهّنأل ةرخآلا

 . « ةرخآلا ركذ زئانجلا عابتا نم مك دصق

 : لاق هع يبنلا نع « ةريره يبأ نع -- 4

 ةزانج لا دوهشو «ضيرملا ةدايع :ملسم لك ىلع قحن هلك ثالثد

 .«لجو رع هللا دمح اذإ سطاعلا تيمشتو

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 * حرشلا

 رال و و فرا داي ديم لك ىلع وع نول تز
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 راو ريكا اهلا ا لو ا يس اقا تر

 ةعاط ىلع تابثلاب سطاعلل اعد هناك «مئاوقلا يهو «تماوشلا نم هقاقتشاو

 . «ةياهنلا» . ىلاعت هللا

 .هّللا كمحري : هل لوقي نأ دارملاو

 ماسلا رد سنك ی و ی ا ىف

 . (سطاعلا تيمشتو «ةوعدلا ةباجإو «زئانجملا عابتاو «ضيرملا ةدايعو

 ايليف, تفس اا ىلع تانيا نسو ا سلام كيت ققو

 ؟ِهَّللا لوسر اي نه

 هل حصناف كحصنتسا اذإو «هبجأف كاعد اذإو هيلع مّلسف هّبيقل اذإ :لاق

 .(هعبتاف تام اذإو E سلال دك وبخالو

Toe - ءافشلاب ضيرملل دئاعلا ءاعد باب - oV 

 : هيبأ نع ثادحي مهلك  دْعَسس ينب نم ةثالث نع _ 6

 امد :لاقف « یکبف؛ ةّكمب هدوعي دعس ىلع لخد هل 2 هللا لوسر نأ

 تام امك ؛اهنم ترجاه ىتلا ضرألاب ترمأ نأ تيشخ : لاق «(؟ كيكبي

 : لاق دعس

 . (ًاثالث) (ًادعس فشا !مهللا»

 ل: لاق ؟هّلک يلامب يصوأفأ «يتنبا ينثري «ریفک ريثك لام یل لاقف

 ؟ ثُلثلاف : لاق ««ال» : لاق ؟ فصتلاف : لاق «ال» : لاق ؟نیتتلابف : لاق

 : لاق
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 ىلع كتقفنو «ةقدص كلام نم كَمَقدص نإ ءريثك ْثْلُثلاو «ثّلثلا»
 عدت نأ كّنِإو ,ةقدص كل كماعط نم كتأرما لكأت امو «ةقدص كلايع
 لاقو ««سانلا نوفّفكتي مهعدت نأ نم ريخ (شيعب : لاق وأ) ريخب كلهأ

 .هديب

 [ 9:4 ح «ةيصولا ك "5 :م]

 “ب حرشلا

 ام لاه کیف کی وی اس ىلع لحم هلل لو نأ)

 مهؤاكب هيف : (اهنم ترجاه ىتلا ضرألاب تومأ نأ تيشخ :لاق «؟كيكبي

 ليزجلا باوشلاو رجألا مهتوفي نأ ةفاخمو ب هعمل ري قالا

 . ميظعلا

 ' يف مهتيحضتو «هيهاون بانتجاو «هرماوأ عابتاو نيم يبنلا مهّبح هيفو
 .هعم ةرجهلاو هتبحصو هع يبنلا ةقفر ىلع مهصرحو «ىلاعت هللا ليبس

 . «ملسم حيحص» يف امك ةلوخ نب دعس :يأ : ( دعس تام امك )

 دئاعلا ءاعد :ثيدحلا دهاش اذه :(ًاثالث ادعس فشا !مهللا :لاق)

 ا

 لی لا لک يتاغ مران کیا يثري هريقك لام یل لاغر

 : لاق ؟ثثلاف :لاق ءال :لاق ؟فصنلاف :لاق ءال :لاق ؟نيَئَلُئلابف

 فا هب ناكفو : 747 ل ةيارر يف نيك كفار ءتنلألا

 . (ًارئاج

 ام حاضيإ هلي هدارم لعلو رهاظ هانعم :( ةقدص كلام نم كتَفدص نإ )
 ٤ء

\oY 



 روص كانه لب «بسحف لاملا كجارخإ ىلع ًاروصقم سيل قّدصتلا نأو «هدعب
 ا

 اهَّنإف ةقفن نم تقفنأ امهم كّنِإو ... ١ )۲۷٤١(: ١ فتصملا حيحص » يف
 . «كتأرما ىف ىلإ اهعفرت ىتلا ةمقللا ىتح ؛ةقدص

 نوفّقكتي مهعَدت نأ ْنم ريخ  شيعب : لاق وأ ريخب كلهأ عدت نأ كْنِإَو )
 .«ةياهنلا» .مهنولأسي مهيلإ مهفكأ نودع فأ سالا

 حلاصم يف رظنلا ةر لاول تكلا د فيك لكم لعل: مليت: لاقوذ

 .( 155/585 ) رظناو

 م - ضيرملا ةدايع لضف باب 2 ۸

 : لاق ءامسأ يبأ نع - 5

 .(ةنجلا ةفرخ يف ناك هاخأ داع نم

 .اهانج :لاق «؟ةّنجلا ةفرخ» ام :ةبالق يبأل تلق

 لوسر نع «نابوث نع :لاق ؟ءامسأ وبأ هثّدح نم نع :ةبالق يبأل تلق

 .[ 1٠ ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك-؛ه :م]

 ب حرشلا

 هيف ) :- فذحب- «ةياهنلا» ىف لاق :( ةئجلا ةفرخ ىف ناك هاخأ داع نَم )
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 حتفلاب فرخّم عمج : فراخلا «عجرَي ىتح ةنجلا فراخم ىلع ضيرملا دئاع

 نم فرتخي لخن نم نيْفص نيب ةكس يهو «ةفرخم عمج : فراحلا :ليقو

 . تج :يأ اش امونأ

 . ( ةّنجلا قيرط ىلإ هيدؤت قيرط ىلع هنأ : يأ . قيرطلا : ةفرحلا : ليقو

 ةّنجلا هكاوف طاقتلا ىف وأ اهتضور : يأ :ةئجلا ةفرُخ :(ةاقرملا» ىفو

 . مصاع :وه لئاقلا : (ًةبالق ىبأل تلق)

 ةنجلا ىلإ كلذ هب لوؤي» :يأ :يوونلا لاق : (اهانج : لاق ؟ةّنجلا ةفرخ ام )

 .(اهرامث ءانتجاو

 لاسر رع ناو نغ علاق اخد و زا هدمت وهم ةالك و

 دب الف «بيغلا رومأ نع ثّدحتي ثيدحلا نال ةبالق ابأ مصاع لأس : ( هلع هللا

 - هنع هللا ىضر- نابوث نأ ركذ اًملف «ليلدلا نايب وأ دانسإلا نع لاصفتسالا نم

 لار تيدا ترتر داسر لا لاضتا ىلإ نااهل لوو نت عمت

 .ملعأ ىلاعت

 ۲۳۷  دئاعلاو ضيرملل ثيدحلا باب 8

 ءانث دح !صفح ابأ اي :اولاق «يراصنألا عفار نب مكحلا نب رمع اوذاع ؛دجسملا
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 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 +٭ حرشلا دب

 : (انثدح !صفح ابأ اي :اولاق «يراصنألا عفار نب مكحلا نب رمع اوداع)

 . تاعاطلا يف تقولا نم ةدافإلاو هلع يبنلا مالك عامتسا مهبح هيف

 هيف :(لوقي هلي يبنلا تعمس : لاق هّللادبع نب رباج تعمس :لاق)

 جهنم ىلإ ةجاحلا دشن ام «ثيدحلا هنم اوعمس نمو دانسإلا ركذب مهمامتها

 اورحتيف كلسملا اذه نوكلسي ظاعولاو ءابطخلا تيل ايو «قيقحتلاو صيحمتلا

 .هاوس اوبنتجيو «صوصنلا نم تباثلا

ES فيش نإ عع RNS E 

 ل انو و شما ارا  Oب فيدل يللي دارت قلو

 سالا مزلي امم ؛لوقلا نم عفانلا رايتخا هيفو «ضيرملا .

 هركذو ءانثدح مكحلا نب رمعل مهلوق ةهج نم بابلاب ثيدحلا طابتراو

 . «لضفلا» يف ( يناليجلا»

 ۲۳۸ - ضيرملا دنع ىَّلص نم باب - ۰

 : لاق ءاطع نع - ۳/۸

 رمع نبا مهب ىّلصف « ةالّصلا ترضحف ,ناوفص نب رمع يئداع»

 : لاقو «نیتعکر

 .«رفس اَنإ)
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 *ب حرشلا *“

 ةخسن يف» :انخيش لاق : (ةالصلا ترضحف «ناوفص نب رمع ينداع )

 باتكلا ةاور يف سيل هنإف «باوصلا اهّلعلو « ناوفص نب رمع نبا داع» يناليجلا

eاقلطم ةاوّرلا يف الو لب «ناوفص نب رمع » . 

 دهاش وهو ؛ضيرملا دنع ةالصلا هيف :(نيتعكر رمع نبا مهب ىَلصف )

 . بابلا

 ءرافسأ ىلع رفسلا عمجيو 2(« "ن ونعم نوزفاسلاو رفسلا :(رغس اإ :لاقو )

 .( ةياهنلا ) رظناو

 ؟9  كرشملا ةدايع باب _ ١

 : سنأ نع - ه8

 هب يبثلا هاتأف ءضرمف « هب يبا مدخي ناك دوهيلا نم ًامالغ نأ

 : لاقف هسأر دنع دعقف ,هدوعي

 بع مساقلا ابأ عطأ :هل لاقف- هسأر دنع وهو هيبأ ىلإ رظنف «ملسأ»

 :لوقي وهو هلت يبنلا جرخف «مّلسأف

 .«راتلا نم هذقنأ يذلا هلل دمحلاو

 ىلع ضرعي لهو «هيلع ىلصي له تامف يبصلا مّلسأ اذإ ب۷۹ «زئانجلا ك- ۲۳ :خ]

 . [؟مالسإلا يبصلا

 دب حرشلا د :

 هلع يبنلا هاتأف ءضرمف « هلل يِبّنلا مدخي ناك دوهيلا نم امالغ نأ )
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 .ةدسفملا شخي ملو ةحلصملا تحّجرت اذإ كرشُلا ةدايع زاوج هيف : ( هدوعي

 .مالسإلا ىلإ كرشملا ةوعد ةيّمهأ هيف : ( ملسأ :لاقف هسأر دنع دعقف )

 ءمّلسأف هع مساقلا ابأ عطأ :هل لاقف  هسأر دنع وهو هيبأ ىلإ رظنف )

 هت هتمحر هيف : (رانلا نم هَدّقنَأ يذلا هلل دمحلا :لوقي وهو هلت يبنلا جرخف

 4 َنياَعْلل ةّمحَر الإ كانّلسرأ امو إف :هيف ىلاعت هللا لاق دقو قلحلاب

 ٠ ١[. ال: ءايبنألا ]

 اهجيرخت رظنا ««مكبحاص ىلع اوُلص :لاق «تام اّملف ... » : ةياور يفو

 ١١(. ص) (زئانجلا ماكحأ» يف

 ۲٤۲١ ۔ ضيرملل لوقي ام باب 2 5

 ٠ تلاق اهّنأ ةشئاع نع :

 تلخدف :تلاق ؛لالبو ركب وبأ كعو ةنيدملا هب هللا لوسر مدق ام
 ناكو : لاق ؟كدحت فيك !لالب ايو ؟كدحت فيك ! هاتبأ اي : تلق ءامهيلع
 : لوقي ىّمحلا هتذخأ اذإ ركب وبأ

 هلعن كارش نم ىندأ توملاو هلهأ يف حّبصم ءىرما لك

 : لوقيف هتريقع عفري هنع علقأ اذإ لالب ناكو

 ليلجو رخذإ يلوحو داوب  ةليل نتيبأ له يرعش تي الأ
 208 ماه

 ليفطو ةماش يل نودبي لهو 2ةئجم هايم ًاموُي ندرأ لهو
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 : اهنع هَّللا يضر ةشئاع تلاق

 E ا

 .(ةفحجلاب اهلعجاف اهاّمح لقناو ءاهدمو اهعاص

[EA 

 +« حرشلا

 يلا كغ لا : (لالبو ركب وبأ كعو ةنيدملا هلي هللا لوسر مدقاّمَل)

 .(ة١ ٠/1565 ) يف هانعم مدقتو ( ةياهنلا» .اهملأ :ليقو

 تيك !لالبايو ادع :قيك ماقا اي: تلق ءامهيلع تلخدف :كلاق

 ؟كدسج وأ كسفن دجت فيك :يأ :( ؟كدجت

 رظناو . ةنتفلا نم نمألاو رّمستلا طرشب «لجرلل ةأرملا ةدايع زاوج هيف

 )١١18/1١(. (حتفلا»

 : لوقي ىّمحلا هتذخأ اذإ ركب وبأ ناكو :لاق)

 : ( هلْعَن كارش نم ىندأ توملو هله يف ّحّبصُم ءىرما لک

 توملاب باصم :يأ .دمحم نزو :حبصم» :(1517/1) (حتفلا» يف ءاج

 او

 هأجفي دقو «ريخلاب هللا كحّبص هلهأب ميقم وهو هل لاقي هنأ دارملا ليقو

 . هلهأب ميقم وهو راهتلا ةيقب يف تولا

 م١



 نر ا برقا تولا انا لار للا و يف وكي يدنا رييشلا هكا
 . (هلجرل هلعن كارش نم صخشلا

 . كعولا : يأ :(هنع علقأ اذإ لالب ناكو )

 ةعوطقملا عفري ناكف ءهلُجر تعطُق الجر نأ هلصأ :ليق :( هّتريقَع عفري )

 : هتوص عفار لكل ليقف «هتوص ىلعأب اهعجو ةدش نم حيصيو «ةحيحصلا ىلع

 .هلجر عفري مل نإو «هتریقع عفر

 (ةياهنلا) .اهلصأ ريغ ىلع تلمعتسا ىتلا ءامسألا نم اذهو : بلعث لاق

 . ( حتفلا ١ نم ةدايزب

 . ةكم يداوب : يأ :( داوب ةليل َّنَييِبَأ له )

 قوف تويبلا اهب نوفقسي اوناكو «ةحئارلا ةبيط ةشيشح :(رخذإ يلوحو )
 .(ةياهنلا) .ةدئاز اهتزمهو ‹بشخلا

 ,افريعو تراب ىقحي ع تبن : (ليلجوا)

 .ًاموي دورولا نم ةفيفخملا ديكوتلا نودب  نَدِرأ : (أمْوَي ندر لهو )

 . قوس هب ناكو ةّكم نم لايمأ ىلع عضوم : ( ةّئجم هايم )

 يطب يأ فيفا ديك لا نرو فرد لهو

 اهنا بسحا تنك :یاطقلا لاو :ظفاخحلا لاق :ليقطو ةماش لز

 . (نانيع امهنأ يدنع تبث ىتح ؛نالبج
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 ءاهئام ةبوذعو ءاهئاوه ةَحصو ةكم رك ذي ناك هنأ لصاحلاو» : يراقلا لاق

 . «اهئانبأو اهتانب ةلزنمب يذلا اهتابن حاير ةخفنو اهتابنو ءاهلابج ةفاطلو

 يف ءاج : ( هّتربخأف هيَ هللا لوسر تعجف :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق)

 تلاق نيح  هنع ِهَّللا يضر ركب يبأ نع ردص امب : يأ )۲٦۲/۷(: (حتفلا»

 :لوقي ىمحلا هتذخأ دقو ؟كدجت فيك !تبأ اي :هل

 هلت كارش نم ىندأ توملو 22 هلهأ يف حّبَصُم ءىرما لك

 :لوقيف هتوص عفري ىمحلا هنع علقأ اذإ لالب لاق امبو

 ليلجو ٌرخذإ يلوحو داوب ةليل نيب له يرعش تيل الا

 ليفطو ةماش يل نودي لهو 2ةّجم هايم اموي ندرأ لهو

 رکا لب: يا: دعا وا ةا ةعيدلا انيلإ بيح هللا: لاقفز

 نطوعلا كرتو ةنيدملا ةرواجم نيرجاهملا ىلع هللا بجوأ اَّمَل ذإ .مظعأو

 ًالعل ؛هباحصأ بولق يف ةنيدملا ةّبحم ديزي نأ هللا نم بّلط ؛ةكمب نوكسلاو

 يقنو سفنلا ذالمل ةمئالملا ةدئازلا ةّبحم اب دارملا ذإ «هب ًاضرغ ليملا ىندأب اوليمب

 . (ةاقرم ». اهقاشم

 اهءامو اهءاوه لعجاو «ماقسألاو ضارمألا نم اهفاع :يأ :(اهحّحصو)

 او

 ةعبرأ وهو هب لاكي يذلا وه :عاصلا :(اهّدّمو اهعاص يفانل رابو)

 1 . دادمأ

 ًالميف هيدي لجرلا دمي نآب ردقم دلا لصأ نإ :ليقو .عاصلا عبر : داو

 )۳٦۲/۲۷۸(. رظناو . « ةياهنلا » . ًاماعط هيفك
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 تاقيم ىهو «ةنيدملاو ةّلكم نيب عضوم :(ةفحجلاب اهلعجاف اهاّمح لقناو )

 اهلهأب ليسلا فحجأف «ةعّيهُم اهمسا ناكو «برغملاو رصمو ماشلا لهأ
 ص ر

 . ةقحج تيمسف

 فرهبلا نم تقولا كلذ ف ةف ج ا ونكاس ناك ۶ :ةريغو باطلا لاق

 !CIV) ) « ةدمع) .«(نينمؤملل ةوادعلاو ءاذيإلا يديدش اوناكو
3 

 ضعب هرّكذ امك «لّكوتلا يف حداق ريغ هنأو ملسملل ءاعدلا زاوج هيفو

 ؛فاهلشلا

 راّفكلا ىلع ءاعدلل يلد هيفو :. فّرصتب- )٠١١/۹( يوونلا لاق

 مهدالب بيطو ةحصلاب نيملسملل ءاعدلا هيفو «كالهلاو ماقسألاو ضارمألاب

 .ةقاك ءاملعلا بهذم اذهو مهنع دئادشلاو ٌرضلا فشكو «اهيف ةكربلاو

 ذعموي نم ةفحجلا نإف هلي انّيبن ةوبن مالعأ نم مّلع ثيدحلا اذه يفو
 .«ةميهب وأ ارئاط وأ ناك اناسنإ «مح الإ اهئام نم براش برشي الو «ةّبََعجم

 ۲4١ - ضيرملا بيجي ام باب - 1۳

 ٥۲۸/۹ - لاق «ديعس نب ورمع نب ديعس نع :

 ‹حلاص :لاق ؟وه فيك :لاقف ,هدنع انأو رمع نبا ىلع جاجحلا لخد

 ؟ كباصأ نم : لاق

 ينعي «هلمح هيف لحي ال موي يف حالسلا لمحب رمأ نم ينباصأ : لاق

 . [مرحلاو ديعلا يف حالسلا لمح نم هركي ام ب۹ «نيديعلا ك- ١7 :خ]
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 دب حرشلا ٭

 فسوب نباوه :( جاجحلا لخد :لاق ءديعس نب ورمع نب ديعس نع)

 نم :لاق ءحلاص : لاق ؟وه فيك :لاقف «هدنع انأو  رمع نبا ىلع )
 رمع نبا عم تنك » :لاق ريبج نب ديعس ةياور ةباصإلا هذه حّضوي : ( ؟كبباصأ
 حیحص » .(باكرلاب همدق تقزلف ءهمدق صمخأ يف حمرلا نانس هباصأ نيح

 .(9515) ( فتصملا

 .اهلفسأ نم قر امو مدقلا نطإب :صمخألاو

 . ىشملا دنع ضرألا بيصي ال يذلا اهنطاب رصخ وه ليقو

 .( ٤٠٥/۲ ) «حتفلا» رظنا ,هتلحار يف يهو : يأ : باكرلاب

 ينعي هُلُمح هيف لحي ال موي يف حالّسلا لمحب رّمأ نم ينباصأ :لاق )

 .جاجحلاب ضيرعت هيف اذه :( جاجحلا

 لاقف ...» :اهيفو حيرصتلاب تءاج ( 457) فنصملا دنع ةياور يفو
 ؟فيكو لاق «ينتبصأ تأ رمع نبا لاقف «كباصأ نم ملعن ول جاجحلا

 مرحلا حالسلا تّلخدَأو نضيف ل كف مل موي يف حالسلا تلمح :لاق

 :كلدک « حتفلا » رظناو «« مرحلا لّخدُي حالسلا نكي ملو

 ةعامج هللا هلَعَج يذلا نمألل مرحلا يف حالسلا لمح نم عنملا هيفو
 :نارمع لآ]  ًانمآ ناك هّلَخَد نمو إل : ىلاعت هلوق يف امك «هيف نيملسملا

1۹۷ 
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 امل ؛هوركم اهيف برحلا ىلإ جاتحي ال يتلا دهاشملا يف حالسلا لمحو

 E gS E A نم انهن نكي

 وأ اندجاسم نم ءيش يف رم نم : لاق هلت يبتلا نع هنع هللا يضر يرعشألا

 ERE هقكب رعي ال اهلاصن ىلع ذخايلف لبتب انقاوسأ

 ش .(5519)ملسم و (15؟)

 لمح ىلاعت هللا حابأ دقو :نسحلا لاق امك ءاهلّمح حابّمف اودع اوفاخ نإف
 .(؟80/5) فّرصتب «ةدمع» . فوخلا يف ةالصلا يف حالسلا

 هدئاع ضيرملا ةباجإ هيفو .قحلا لوقب عدصلا يف ةباحصلا ةأرج كلذك هيفو

 ا اوك

 .عئارذلا دس بابب ذخألا هيفو

 مدع تبثيل ةلأسملا هذه يف مهدحأ- ىلاعت هللا هظفح  انًخيش رواح دقو

 E يملا الجب يش قو ا تناك واو

 E ل ديالا حكايا ا اا

 ؟هيعدي ام لعفي مل اذاملف :مهضعب لاقف «خيشلا عانقإ ىلع

 !عئارذلا دس باب نم : تلق

 رظني نأ دئاعلل هرك نم باب _ ٤

 ۲٤٤  تيبلا نم لوضفلا ىلإ

or1/ 41۲دوعسم نب هّللادبع لخد :لاق ليذهلا يبأ نب هّللادبع نع -  

 نم لجر لعجف-ةأرما تيبلا يفو ؛موق هعمو-هدوعي ضيرم ىلع

1Y 



 ًاريخ ناك كئيع تأقفنأ ول : هّللادبع هل لاقف «ةأرملا ىلإ رظني موقلا

 *٭ حرشلا *“

 ال ام :لوضفلا : ( تيبلا نم لوضفلا ىلإ رظني نأ دئاعلل هرك نم باب )
 م ا الكيف واللا او

 ول : - هنع هللا يضر  دوعسم نب هللا دبع لوقل ةيميرحت انه ةهاركلا و

 يتايس امك هلع يتلا نع اذه لثم تبث دقو كل اريخ ناك كنيع تأقفنأ
 .ىلاعت هللا نذإب حرشلا ةياهن يف

  ةأرما تيبلا يفو «موق هعمو  هدوُعَي ضيرم ىلع دوعسم نب هّللادبع لحد )
 ؛تيبلا نم لوضفلا ىلإ رظنلا وه اذه : ( ةأرملا ىلإ رظني موقلا نم لجر لعجف

 ؛بيوبشلا يف ة هللا همحر  فّئصللا راشأ امك

0000 

 .اهؤوض ًاقطنا وأ تّقشنا :يأ :( كنيع تآمفنأ ول)

 .ةيصعملل ال ةعاطلل َْتَقلُخ نيعلا نال :( كل ًاريخ ناك )

 ضيرملا دئاع ىلع مرحي ال لوضفلا اذه نأ كايإو هللا ينَمحَر  ملعاو

 : هيلع قفتملا ثيدحلا يف هل هلوق نم ىقتسم اذهو . قّلطم وه لب «بسحف
 كسيلع نكي مل هنيع تاقفف ةاصحب هتفذحف نإ ريغب كيلع علَطا ءرما نأ ول»

 .ًاضيأ ثيداحألا نم هانعم يف امو . (حانج

 ل



 ٠٥ _ نم ةدايعلا باب الرمد  ۲٤٥١

 : لاق مقرأ نب ديز نع 2 ۳

 .2... هلل يبتلا ينداعف «ينيع تدمر»

 .[دمرلا نم ةدايعلا ب ؟ «زئانجلا ك :د]

 »ب حرشلا *

 نم ددع هنع هلقنو « حتفلا» يف ظفاحلا لاق :( دمرلا نم ةدايعلا باب ) :هلوق

 ىلع رصتقاو «نيعلاب قّلعتت يتلا بئاصملاو ضارمألا نم ةدايعلا :يأ» : ءاملعلا

 فق اا تات ا الهنا دعو نم لزق ذر ی ءاقإ دخ رک

 :قلعالا يلع دواب هينا باب نو ج ا ریا ارد يلع لدي
 نم ةمحتلملا ةقبطلا يف ضّرعُي راح مرو وهو «دمرلا ببنسب : يأ : دمرلا نم

 . (رهاظلا اهضايب وهو نيعلا

 لاق : ظفاحلا لاق» :-ريسي فّرصتو فذحب )//770(  (نوعلا» يف ءاج

 . ثيدحلا اذه هدريو «دمرلا نم ةدايعلا ةيعورشم مدعب مهضعب

 نكي مل نإو ةدايعلا بابحتسا نايب هيف :(حيباصملا حرش راهزألا» يفو

 اا ا كلذ وحس ي نا كلو ناو افرك للا

 «ةتسلا فالخ سرضلا عجوو دمرلا يف ةدايعلا نأ مهضعب نع ىورو

 نأ عم ةنسلا فالخ هّنأب مزجلا مهل رسبت نيأ نم ملعأ الو «هدري ثيدحلاو

 انستا رورش م هللا ذوعن «هفالخ ةنسلا

 دنسأ مث دمرلا نم ةدايعلا باب لاقف هننس يف دواد وبأ هيلع مجرت دقو

 ل



 . ىهتنا .«يداهلا هّللاو ثيدحلا

 روهشم وه اّمِإ ؛دمرلاب ضيرملا ةدايع ةهارك يف لوقلا اذهو » : ميقلا نبا لاق

 ق هانا علاق
 نم :ينداع :( هيَ بلا ينداعف «ينيع تدمر :لاق مقرأ نب ديز نع)

 هلا نع تاو اإ نا تدع لاقي :ةدايعلا

 :لوقي هيت يبنلا تعمس : لاق سنأ نع 0411+

 ريض وت يع ديري) هيتبيبحب هتيّلتبا اذإ :لجو رع هللا لاق»

 . [ هرصب بهذ نم لضف ب-۷ «ىضرملا ك- 76 :خ ]

 »ب حرشلا *

 ىنعمب هيتبيبحو : ( هيَئْيَع ديري هيتبيبحب هئيّلَتبا اذإ : لجو رع هللا لاق)

 .دحأ ىلع كلذ ىفخي الو «هيلإ ناسنإلا ءاضعأ بحأ امهنأل «هيتبوبحم

 .(؟١5/5١5)(ةدمعو

 . ( هيتبيبحب يدبع تيلتبا اذإ» :( 0561) فئصملل ةياور يف

 داركلاو سه دف لجأ نموا امسهلذي يآ (ةنحلا خضوع ربص مث

 (ةاقرض» .اهيف ةصوصخم لزانم وأ نيجانلا عم لوخدلا ةّنجلا ضيوعتب

CTA) 

 ءايندلا ءانفب ىنفي رصبلاب ذاذتلالا نال ضوعلا مظعأ اذهو : ظفاحلا لاق
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 )١١5/١١(. (حتف» .اهئاقبب قاب ةنجلاب ذاذتلالاو

 : هلع يبنلا نع « ًةمامأ يبأ نع - هه(

 «ةمدصلا دنع تربصف < كيتيرك تذخأ اذإ ! مدآ نبا اي : هَّللا لوقي»

 .«ةنجلا نود ًاباوث كل ضرأ مل ,تبستحاو

 ءاجام ب د هه نئانجلا ك- ٩ :هج .رصسبلا باهذ ىف ءاج ام ب 5 «دهرلا ك:تز

 ٠١۹۷[. ح «ةبيصملا ىلع ربصلا يف

 *ب حرشلا *

 يأ ؛نينيعلا ديري :( كّيَتِعرك تالخأ اذإ !مدآ نبا اي :هّللا لوقي)

 .كتمركو كميرك وهف كيلع مركي ءيش لكو «هيلع نيتركلا هيتحراج
 . ( ةياهنلا»

 قم تاركا وما ا تاج لا ت و ةماعلا دمع ت فا

 E E هكا لجو رع هللا

 لوخدلا نم هقباس لمح ام ىلع لّمحُي :(ةّنجلا نود ًاباوث كل َّضْرأ مل)
 .اهنم ةصوصخم لزانم وأ نيجانلا عم

OTSل ل  

 ق تيلعي اذإ# لاق لجو رع هللا نإ : لوقي هع ا دمر تت

 . «هنييع ديري ةنجلا امهنم هتضوع ؛ربصف هيتبيبحب

 نيعلاب ةبيصملا نأ ىلع هتلالد : اهزربأ و رن بابلاب هلبق يذلاو هتقالعو
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 رظناو  ملعأ هّللاو -رصبلا باه ىلإ يدؤي دق ام دمرلاو «بئاصملا مظعأ نم
 )٦۳١/۱(. (لضف»

  9 ۹٦۔ ؟ دئاعلا دعقي نيأ باب غ١

  or1/ £1لاق سابع نبا نع :

 (رارم عبس ) لاق مث ,هسأر دنع سلج ضيرملا داع اذإ هت يبنلا ناك : :

 هلجأ يف ناك نإف «كيفشي نأ ميظعلا شرعلا بر «ميظعلا هلل لأسأو

 .هعجو نم يفوع ريخأت

 ب39” ءبطلا ك 55 :ت .ةدايعلا دنع ضيرملل ءاعدلا ب- ١١ ,زئانجلا ك- ٠١ :د]

 .[ ىنثملا نب دمحم انثدح

 . هضرم ىف هراز : يأ : ( ( ضيرملا داع اذإ هَ يتلا ناك )

 .ضيرملا سأر دنع دوعقلا «بابلا دهاش وه اذه :( هسأر دنع سلج )

 . هتافصو هتاذ يف : يأ : ( َميظعلا هللا لأسأ :رارم عبس لاق مث )

 . شرعلا مّظع نايب هيف :( ميظعلا شرعلا بر )

 .هلوأ حتفب :( كيفشي ف ةي نأ )

 لجأ رضحي مل اذإ :يأ :(هعّجو نم يفوُع ريخأت هلجأ يف ناك نف )
 . هضرم نم هافاع فاي هل هللا ةينتكو

 ضيم دوعي ملسم دبع نم ام) )١59/8(: (يذمرتلا ننس حيحص » يف
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 نأ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ :تارم عبس لوقيف هلجأ رضحبي مل

 دن يفوع الإ كفي

 : لاق هّللا دبع نب عيبرلا نع همام

 ؛هل اعد مث هلأسف «هسأر دنع دعقف «هدوعت ةداتق ىلإ نسحلا عم تبهذ
 :لاق

 .«همقس فشاو ,هبلق فشا ! مهللا»

 *ب حرشلا د

 : حلا دّعق :يأ :(هسأر دنع دَعقف «هدوعت ًةداتق ىلإ نسحلا عم تّبهذ)

 . ةداتق سأر دنع

 «لامكلا بيذهت» ىفو «لصألا اذك » : قيلعتلا ىف انخيش لاق :( هلأسف)

 دقو («بدحألا فاّطُخ نباوهو لذه هّللا دبع نب عيبرلا ةمجرت ىف (95/9)

 .( باوصلا هلعلو (هلءاسف » : ظفلب فلؤملا قيرط نم هذه هتياور قاس

 . ضرما : مّقَّسلا : ( هّمَّقس فشاو «هبلق فشا !مهللا :لاق ؛هل اعد مث )

 ۲٤۷  هتيب ىف لجرلا لمعي ام باب 2 ۷

 :لاق دوسألا نع - 08/4

 ؟هلهأ يف هلت يبّنلا عبصي ناك ام :اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس

 : تلاقف
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 .(جرخ ٌةالّصلا ترضح اذإف هلهأ ةنهم يف نوكي ناك
 . [؟هلهأ ىف لجرلا نوكي فيك ب ٤١ «بدألا ك-78:خ]

 دب حرشلا دب

 يف قورسم ريظن ةودق مامإ سيق نب ديزي نب دوسألا : ( لاق دوسألا نع )
 .لّكملا امهتدابعب بّرضي «ْنسلاو ةقثلاو ملعلاو ةلالجلا

 . )0 / )٤ «رّيَسلا» . مالسإلاو ا ذل نأ ام اشم ناك

 امك يراخبلا خيش ميعن وبأ هب مزجو «نيعبسو سمخ ةنس تام هنأ ليقو

 .( 450 ) ( ةباصإلا) ىف

 هيف :( ؟هلهأ يف هبت يبنلا عنصي ناك ام :اهنع هللا يضر ةشئ كاع تلاس )

 هتيب يف ىتح «ءيش لك يف لماعتلا يف هبت يبنلا جهنم اا

 .هلهأو

 ثيدحلا بيرغ» .ةمدحلا :ةنهملا :( هلهأ ةنهم يف نوكي ناك :تلاقف)

 1 1 1 .( يباطخلل

 هتاف E اذإف)

 . كلذب ىصوأ يذلا هلت وهو ال فيك ءهّقح قح يذ لك يطعي ناك
 .هّلهأ هتمدخو هربکت مدعو هلل هعضاوت :ًاضيأ ثيدحلا يفو

 ءايبنألا قالخأ نم :لاطب نبا لاق» :( ٤٦١/١٠١ ) (حتفلا» يف لاق

 ىلإ اودلخي العلو «مهب نتسيل سفنلا ناهتماو ؛معنتلا نع دعبلاو «عضاوتلا

 .ةمومذملا ةيهافرلا
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 مهلهمو ةمعئلا يلوأ نيبذكمملاو ينرذو ]: ىلا لرب اهم: نإ زيشأ دقو

 ١١[. 1 لّمزملا] 4 ًاليلق

 : لاق ةورع نع - هم 48

 ؟هتيب يف لمعي هيَ ع يبثلا ناك ام :  اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس

 : تلاق

 .«هتيب يف لجرلا لمعي ام لمعيو «هّلعن فصخي»

 : تلاق : ةياور يفو

 .«طيخيو «بوثلا عقريو « لعنلا فصخي :هتيب يف مك دحأ عنصي امد

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

E 

 :(؟هتيب يف لمعي هَ هِي يبّنلا ناك ام :  اهنع هللا يضر ةشئاع تلإس )

 كلذو ؛مّدقت امك ءيش لك يف هلت يبنلا جهنم e رخال يصب

 ةقفرلاب اهلج ا ىلع ةووفي ال ديفا نع بيعت كنا روما كلاش نأ

DSSSودبل وكلا  Eنيا ادعي  

 . هع هللا لوسرب يسأتلا يف ةسفانملاو «هناحبس هللا ناوضر لينو ميظعلا

 عجل ا :فصنلا لصأو ءاهعّقريو اهزرخُي :يأ :(هلعن فصخَي :تلاق)

 «[ :١١١ هط] 4 ةنجلا قرو نم اًمهيّلع نافصخي ]ل : ىلاعت هلوق هنمو .مضلاو

 ع و أ
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 يف مكدحأ عنصي ام :تلاق : ةياور يفو .هتيب يف لجّرلا لمعي ام لمعيو )

 كلذ عضاوت ىلع لدي اذه :( طيخيو «بوثلا عقريو «لعنلا فصخي :هتيب

 يف مهنم لجر لك اهب موقي ةروكذملا رومألا هذه نأل «:ةلمج ميظعلا ليجلا

 نوع عال بف اضاف را ناك وعلا مو ن قلع تیا اذه لوم

 بوثلا هعفر يف ربكألا لفملا انل برَض يذلا انبيبحو انّيبن ىلع هللا ىَّلصف .هنم

 ٍرمأ لك يف لب ؛هكولسو هقلخو هعضاوت يفو «بوثلا هتطايخو لعنلا هفصخو

UE 

 تاولص ميركلا انّيبنب ىّسأت يذلا ميظعلا غافلا ليجلا كلذ نع هللا يضرو

 .هيلع همالسو هللا

 دمحأو نابح نبا هجرخأ ؛(هبوث طيخيو ... » :تاياورلا ضعب ىفو

 قيقحتلا (0857) (ةاكشملا» حيحص هدانسإو (ةّنسلا حرش » يف يوغبلاو

 . يناثلا

 : ةرمع نعو - ه4

 ؟هبتيب يف لمعي هللا لوسر ناك ام : اهنع هللا يضر ةشئاعل ليق

 :تلاق

 .«هتاش بلحُيو «هبوث ىلفُي ؛ رشبلا نم ارشب ناكو

 ٭ حرشلا +“

 :تلاق ؟ةعيب ىف لمعي هللا لوسر ناك ام داع هللا نضر د ةشئاعل ليف
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 يف َرلعلا رحتي مل ذإ «مّدقت امك هِيَ يع يبنلا عضاوت هيف : (رشبلا نم ارش ناك

 ا ناك لي ا

 «سابللاو بكرملاو نكسملا يف ؛رشبلا ىلع ولعلل ىعسي نم اذهب ربتعيلف

 . هعيطتسي رمأ لك يفو

 ارا ىف رکی ةوكي نا ر ال ره نوم لكيت

 نم ءيش هيف له بوثلا يف رظني :يأ : يلفي :(هّئاش بّلْحَيو «هبوث يِلْفَي)
 )۸٤/٠٠١(. (ةاقرم» ؟لمقلا

 ۲٤۸ - هملعیلف هاخأ لجّرلا ّبحأ اذإ باب 2. 4

 دق ناكو برك يدعم نب مادقملا نع ا ا - 1

 هلت "بتلا لاق : لاق هکر دا

 .«هبحأ هنأ هملعيلف «هاخأ مك دحأ بح اذإ»

 ه4 ىدهزلا ك٤ : ت .هايإ هتبحمب لجرلا لجرلا رابخإ ب ١١8 «بدألا ك ٠ :د]

 .[ بحل ا مالعإ ىف ءاج ام ب

 ٭ حرشلا

 .هربخيلف :يأ :(ُهَملْعِيْلَف «هاخأ مكدحأ ّبحأ اذإ)

 اذإ هتأ كلذو «فلآتلاو دّدوتلا ىلع ُثحلا هانعمو : : يباطخملا لاق : ( هّبحأ هنأ )

 .هدو هب بلتجاو هبلق كلذب لامتسا هّبحُي هنأ هربخأ

 يف ؛هلوق هيلع دري ملو هتحيصن لبق هل اور هل بحسلا له ااذ[ ل1 يق هيفو

 ؛هنم كلذ ملعي مل اذإو «هنم تناك نإ ةطّقس وأ «هسفن نع هب هربخأ نإ بيع
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 ةوادعلا ىلع هنم كلذ لمحيو «هلوق هنم لّبقي الف هيف ُهّنظ ءوسي نأ نّمْوي مل

 .( ١/1١5١" (نوعو .نآنشلاو

 لجر لاقف ءلجر رم ذإ هَ هللا لوسر دنع ًاسلاج تنك » : لاق سنأ نع
 :لاق ؟كلذ هّملعأ له : لاق . لجرلا اذه بحال ينإ !هّللا لوسر اي :موقلا نم

 .هملعأف مُق :لاقف .ال

 يذلا كّبحأ : لاق .هّللا يف كّبحأل نإ ؛هّللاو !اذه اي : لاقف هيلإ ماقف : لاق

 هجرخ حيحص ثيدح وهو «هریغو دواد وبأو دمحأ هجرخأ .(هل ينتببحأ

 .( 418) ثيدحلا تحت « ةحيحصلا » يف انخيش

 : لاق دهاجم نع 2 | ۲

 ين امأ : لاق «يئارو نم يبكنمب ذخأف هب يبثلا باحصأ نم لجر ينيقل

 هلع هللا لوسر نأ الول : لاقف هل ينتببحأ يذلا هلا ا

 : لاق

 كتربخأ ام ( خا هنا هربخيلف لجرلا لخرلا بح اذإ»

 .ةبطخللا يلع ضرعي ذخأ مث :لاق

 .ءاروع اهنإ امأ «ةيراج اندنع نإ امأ : لاق

 + حرشلا وب

 : (اَمأ : لاق «يئارو نم يبكنَم ذخاف هل يبنلا باحصأ نم ٌلجر ينّيقل)
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 لاق نم تار تام دق هل نسا يذلا هللا فلما ل حا تإ

 خلا ىظحي نأ «ةبحلاب رابخإلا تارمث لوا هذهو ««هّللا ىف كّبحأ ىَنِإ) :هل

 !هناحبس هللا هّبحي نأ نم مظعأ ديري اذامو «ميظعلا ءاعدلا اذهب

 هنأ هريخيلف لجلا لجرلا بحا اذإ لاف هللا لؤسر نأ لرل ؟لانقف

 . ءايرلا هفوخو هصالخإ كلذ نامتك عفاد لعل : (كتْربخأ ام هّبحأ

 اهّنِإ امأ «ةيراج اندنع نإ امأ :لاق ؛ةبطخلا يلع ضرعي ذخأ مث :لاق)

 وأ خأ اهل نكي مل نم وأ «ءالوحلا اهنم ؛ةديدع ناعمب ىتأت :ءاروعلا : ( ءاروع

 . ملعأ ىلاعت هّللاو ءاهمأو اه ماتا

 : هلع يبتلا لاق : لاق سنأ نع - ۳

 .«هبحاصل اًبح امهدشأ امهّلضفأ ناك الإ نالجرلا اًباحت امد

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 هيف حرشلا ٭

 ةلزنم امهعفرأو اردق امهمظعأ : يأ : (امهّلضفأ ناك الإ نالجّرلا اًباحت ام)

 .( ٤١١/١ ) (ضيف)» .ىلاعت هللا دنع

 ةحلصم وأ اهبيصي ايندل ال ىلاعت هللا يف :يأ : (هبحاصل ًاَّبح امهدشأ)

 ةوخألا هذه عقاو يف رظننلف «هناحبس هيف ةبح لاو هللا يف ةوخألا ةلزنم هيفو
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 ۲٤۹ ۔ هنع لأسي الو هرامي الف الجر بحأ اذإ باب دب

 : لاق لبج نب ذاعم نع - 64

 هل يفاوت نأ ىسعف «هنع لأست الو «هراشت الو هرامت الف اخأ تببحأ اذإ»

 .(هنيبو كنيب قّرفيف «هيف سيل امب كربخيف اودع

 ٭ حرشلا د

 كلذل «« بدألا حيح صو ةخسن نم بابلا اذه مسا طقس :ةظحالم

 .ةيّقبتملا ماقرألا فالتخا ةفاخم ؛ةمجنلا هذه تعضو

 .هركت ام هنم رهظي ملو هفرعت ال : (ًاخأ تْببحأ اذإ)

 . هعزانت الو هلداجت ال : يأ : هرات الف)

 ءرشلا نم ةلعافم ةداضملا يهو ةراشملا نم ديدشتلاب يور :(هراشت الو)

 عيبلا نم ًافَفْخُم يورو .كعم هلثم لّعف ىلإ هجوحت ارش هعم لعفت ال : يأ
 هما ال يل الا

 يف جل اذإ ىرشتساو يرش دقو «ةّجالملا :ةاراشملا» :(ةياهنلا يف ءاجو

 .«هجوأ لوألاو ةمرراشي ال : نا شل نم راقي ال ليقو ءرمألا

 مرت اهم كل رهظي ي + ممتع لاق لرز

 . يقالتو فداصت نأ : يأ :( يفاوت نأ ىسعف)

 .مذُي امم :( هيف سيل امب كربخيف اودع هل) .
 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقو « ّودعلا نأش اذه نال : ( هنيبو كنيب قرفيف )
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 ٠١[. :نارمع لآ] 4 اوُقَرَمَت الو ًاعيمج هّللا لبحب اومصتعاو إل

 .«ضيفلا» نم حرشلا اذه مظعم يف تدفا : ةظحالم

 - بلقلا ىف لقعلا باب _ ۹

 : نيّمص يف لاق هنأ  هنع هللا يضر - يلع نع - 6

 سفتلاو « لاحطلا يف ةفأرلاو «دبكلا يف ةمحّرلاو «بلقلا يف لقعلا نإ

 .ةئرلا يف

 * حرشلا

 :(بلقلا يف لقعلا نإ : نيقص يف لاق هنأ  هنع هللا يضر يلع نع)
 وأ اهب نولقعي ْبوُلُق َمُهَل َنوُكَتَف ضرألا يف اوُريسَي ملفآ  :ىلاعت هلوقك
 يف يتلا بوُلُقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهَنِإَف اهب َنوُعَمْسَي ناذآ

 0 .[ 45 :جحلا] (رودصلا

 : لاحّلملا : (ةئّرلا يف َسفّنلاو لاحّطلا يف ةفأرلاو «دبكلا يف ةمحّرلاو )

 نيوكتب هتفيظو لصتت «نطبلا راسي يف زجاحلا باجحلاو ةدعملا نيب عقي وضع

 .«طيسولا» .هتايرك نم ميدقلا فالتإو مدلا

 نيب قرفلا» ١5١(: ص) (ةيوغللا قورفلا» يف يركسعلا لاله وبأ لاق

 هلوق يف نإ :ةديبع وبأ لاق اذهلو «ةمحرلا نم غلبأ ةفأرلا نأ ةمحرلاو ةفأرلا

 يف يف غلبألا يف نوكي ديكوتلا نأ دارأ ءًاريخأتو ًايدقت ( ميحر فوؤر ] : ىلاعت

 .«ارَخؤم ىنعملا ناك ظفللا يف غلبألا مّدقت اذإف «ىنعملا

 تفصع ةنتف يف نيقص يف هتلوقم- هنع هللا يضر يلع لاق :ةدئاف

 اال



 بلقلا يف لقعلا نإ :هدارم ٌلعلف «ءامدلا تقارأو حاورألا تقّمزأف نيملسملاب

 ل ا ل ل

 ةفأرلاو ةمحرلا عضيف كولسلاو ؛ريكفتلاو لقعلا حلص «بلقلا حلص اذإف هلك

 00 را

 . لتقلا رمتسيف اهعضاوم يف ةفأرلاو

 ردصت الو ءءاضعألا رئاسو لاحطلاو دبكلا ىلع بلاغ بلقلا نأ لصاحلاو

 تدسف لقعلا دّسف اذإ هنأل هب لقي بلق هل لجر نم الإ ةفارلا وأ ةمحرلا

 .ملعأ ىلاعت هّللاو «هب فأري وأ محري نأ يغبني نميف ؛نيزاوملا

 كلا ؛ بابا ۹

 :لاق ورمغ نيللاةبع نعد ه18/ 5

 ةّبج هيلع ةيدابلا لهأ نم لجر ءاجف هلت هللا لوسر دنع ًاسولج اتك
 0 لاقف هلت يبنلا سأر ىلع ماق ىّتح «ناجيس

 هلع يبنلا ذَحأف !عار لك عفريو (سراف لك عضي نأ هلا 2 أر يدراف

5000 

 كيلع صاق يإ :هنبال لاق «ةافولا هترضح اّمَل هلت احون هللا يبن َّنِإ»

 :نيتنثا نع كاهنأو «نيتنثاب كرمآ , ةيصولا
 نعضو ول «عبسلا نيضرألاو عْبسلا تاوامسلا نف ؛ هللا الإ هلإ الب كرمآ

 تاوامسلا نأ ولو ,نهب تحجرل «ةفك يف هللا الإ هلإ ال تعضوو «ةفك يف
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 .هّللا الإ هلإ ال ّنِهْتَمَصَقَل ةمهبُم ةقلح نك ,عبّسلا نيضرألاو «عبّسلا

 .ءيش لك قزرُي اهبو «ءيش لك ةالص اهّنإف ؛هدمحبو هللا ناحبسو

 .«ربكلاو كرشلا نع كاهنأو

 وه ؛ربكلا امف «هانفرع دق كرشلا اذه !هّللا لوسر اي : - ليق وأ- تلقف

E E 

 : لاق ؟نانسح ناكارش امهل ناتنسح نالعن اندحأل نوكي نأ وهف : لاق

 .(الو

 .«الد : لاق ؟اهبكري ةّباد اندحأل نوكي نأ وهف : لاق

 اي : لاق ««ال» : لاق ؟هيلإ نوسلجي باحصأ اندحأل نوكي نأ وهف : لاق

 : لاق ؟ربكلا امف !هَّللا لوسر

 .«ساتلا صمغو ,قحلا هقس»

 +٭ حرشلا د

 ةَّبج هيلع ةيدابلا لهأ نم لجر ءاجف « هلي لالخ دفع ارل اکر

 و

 وأ سراف لک عضو دق مكبحاص نإ : لاقف « هلع هع يبنلا س أر ىلع ماق ىتح )

 .هردق طحيو هّلذي :يأ :( سراف لك عضي نأ ديري : لاق

 .ةعيفر ةلزنم هل لعجي :يأ :(!عار لك عفريو)

 . لجرلا ةّبج عماجمب :يأ : ( هتبج عماجمب هَ يبتلا دَحاف )

 «كلذل ٌلهأ وه نمل رْجز هيف :(لقعُي ال ْنَم سابل كيلع ىرأ الآ :لاقف)
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 . ةمحرلاو ةمكحلا يفاني ال كلذ ّنأو

 ضاق لإ: هنبال لاق «ةافولا هّترضح امل هلت ًاحون هللا يبن نإ: لاق مث )

 . توملا دنع ةيصولا ةيعورشم هيف : ( ةيصولا كيلع

 ال : هّللا الإ هلإ ال : ( ِهّللا الإ هلإ الب كرمآ : نيتنثا نع كاهنأو «نيتنثاب كرمآ)

 هلإ ال تعضوو «هّقك يف نعضو ول «عبسلا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا ٌنِإف )

 عم لّقثي الف ...» :ةقاطبلا ثيدح يف امك : (نهب تَحّجرل «ةَفك ىف هللا الإ

 (ةحيحصلا» رظناو «هريغو هنسحو يذمرتلا هجرخأ .«ءيش هللا مسا

 ۰ )١326(.

 لاق :(ةّمهبُم ةقلَح نك «عبّسلا نيضرألاو عبّسلا تاوامسلا نأ ولو)

 نم ةظفللا هذه دروي ملو . قايسلا هيلع لدي امك ةقلغم ةمرحم“: يأ» : انخيش

 عمجم ) يف يدنهلا رهاط دمحم خيشلا الو «ةياهنلا» يف ذ ريثألا نبا ثيدحلا

 .(امهطرش نم ىهو (راونألا راحب

 *لا رسك :مصقلا» :«ةياهنلا يف لاق :(هّللا الإ هلإ ال نهْبَّمَصَقَل)

 . «ةنابإ ريغ نم هرسك [ مصفلا : يأ ] ءافلابو «هتنابإو

 «ىنعملاب قيلأ ءافلاب وهف» : (ةحيحصلا» ىف ىلاعت هللا هظفح  انخيش لاق

 . فاقلاب اهضعبو ءافلاب «بدألا» خسن ضعب يف درو دقو : تبق

 مقرب ةياور يفو «فاقلاب ( ٠٥۹٤ ) مقرب «دنسملا» يف تدرو دقواذه

(YI)اهتمصقل وأ اهتمصقل» ءافلاب ). 
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 نأ ؛مصفلاو مصقلا نيب قرفلا ) :( ١١7 ص ) (ةيوغللا قورفلا» يف ءاج

 . ةنابإلا عم رسكلا فاقلاب مصقلا

 ةمصقلاو «هترسك اذإ ًاملصق ءيشلا تّمصق ردصم :مّصقلا :ركب وبا لاق

 .مصق عمجلاو هنم ةعطقلا ءيشلا نم

 . ةنابإ ريغ نم رسك ءافلاب مصقلاو

 .رسكني ملو عّدصت اذإ ًاماصفنا ءيشلا مصفنا ركب وبأ لاق

 ماصقنا ال لقي ملو # اهل ماصفنا ال إو : ىلاعت هلوق هنمو : لاله وبأ لاق

 ماصفنا اهل نكي مل اذإ هنأ كلذو ءانهه هب ديرأ اميف غلبأ ماصفنالا نال ءاهل

 .(ماصقنا اهل نوكي ال نأ ىرحأ ناك

 رك د اتیا يف رركت دق» :(ةياهنلا» يف لاق :( هدمحبو هللا ناحبسو )

 .ةظفللا فرصت فالتخا ىلع (حيبستلا »

 يف لمعتسا مث «صئاقنلا نم ةئربتلاو سيدقتلاو هيزنتلا :حيبستلا لصأو

 نا ا E E a دل عنفاوت

 هناك يضم لعفي رددصملا قلع بينهن وهو ههللا دير هللا ناسا عت

 و ھاو لاق

 . هتعاط يف ةّقخلاو هيلإ عرسُملا : هانعم ليقو
 . (ةظفللا هذه ىلإ ةعرسلا :هانعم ليقو

 . ملعأ هَّللاو «باوصلا ىلإ برقألا وه لّوألاو : تلف

 امب ميلستلاو ناميإلا بجي :(ءيش لك قزري اهبو «ءيش لك ةالص اهّنإَف )
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 نإ  ىَوَهْلا نع قطني امو إل مالسلاو ةالصلا هيلع قودصملا قداصلا نع ءاج
 .ليطعتلاو ليوأتلا نم رذحلا رذحلاو «[ 4 :* :مجنلا]  ىحوي يحو الإ وه

 .امهنم هّللاب ذوعن ربكلا و كرشلا ةروطخ هيف : (ربكلاو كرشلا نع كاهنأو )

 نحن انارحأ امف : افرع دق كرشلا اذه !هّللا لوسر اي :- ليق وأ تلقف)

 مهو الإ هّللاب مهرتكأ نمؤي امو : ىلاعت لاق دقو «هبنتجن ىتح هملعتن نأ

 1٠١5[. :فسوي] توک ر شم

 .هيقوتل رشلا ةفرعم ىلع مهصرح هيف :(رّبكلا امف)

 دورب يهو «لّلحلا ةدحاو :ةّلُخلا :( ؟اهسبلي ةَّلَح اندحأل نوكي نوه )

 . «ةياهنلا» . دحاو سنج نم نيبوث نوكت نأ الإ ةلح ىّمسُت الو «نميلا

 يهو الإ ةّلح نوكت الو «ءادرو رازإ :نابوث ةّلُخلاو» :«ريشتلا ردلا» يف

 نغ مالكلا مدقتو (ةياهنلا) ىلع قيلعتلا رظناو «« سبلتف اهيط نم لحت ةديدج
 لس

 لدي ام ءربكلا نم كلذ وحنو ةنسحلا لاعّتلا وأ بايشلا نوكت نأ مهفوخو

 . ىلاعت هّللا ليبس يف هكرتل مهدادعتساو مهاوقتو مهعرو ىلع

 ناكارش امنهل ناتتسحع نالعن اندحأل نركي نأ وهف :لاق ال :لاق

 0 ال : لاق ؟اهبكري ةّباد اندحأل نوكي نأ وهف : لاق ءال : لاق ؟نانسح

 لاجمل هن ع يبنلا كرت هيف : (ال :لاق ؟هيلإ نوسلجي باحصأ اندحأل نوكي نأ

 هب ىسأتي نأ يغبني يميلعت يوبرت بولسأ اذهو «باوجلا جارختسا يف مهل
 . نوبرملا

 يف هفّسلاو ؛هلهج :يأ :(ّقحلا ُهَفَّس :لاق ؟ربكلا امف !هّللا لوسر اي :لاق)
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 . هيف ةماقتسا ال ًابرطضم ناك اذإ : هيأر نالف هفّسو «شيطلاو ةّفخلا :لصألا

 .ةئازرلاو ناحجرلا نم هيلع وه ام ىلع هاري ًالأو قحلاب فافختسالا : ىنعملاو
 .( ةياهنلا )

 يتأتسو «ىنعمب امهو «« قحلا رطب نم ربكلا نكلو ...» :ةياور يفو

.(o/ ۳ ( 

 . ايش مهري ملو مهرقتحا : يأ :سانلا صمغ : ( سانلا صمغو )

 ىنعمب امهو ًافنآ اهيلإ راشملا ةياورلا سفن يف ««ساّتلا طّمّغو » : ظفل يفو

 اضن

 هّلعج ام لعجي نأ وه قحلا رطب ربكلا ثيدحلا هنمو» :« ةياهنلا» ىف لاقو

 . الطاب هتدابعو الا

 الف ّقحلا نع رّبكتي نأ وه ليقو ءاقح هاري الف قحلا دنع ربجتي نأ وه ليقو

 .( هلبقي

 و

 در هنمف رخآ ىلإ صخش نم توافتي دقو «هتوافتم هبتارم ربكلاو :تلُق

 هنو اح هاري الق محلا دبع جلا ةو aE ديحوتلا

 .رّبكتملا يف ققحتم ريثألا نبا هيلإ راشأ ام لكف «قحلا لوبق مدع

 ءاردزأ رکا م رکاب (يبكلا و 50487701 لتضسفلا يف واج

 نمك «هريغ دنع سيل ام ريخلا نم هدنع نأ یری نأ بجعلاو :مهراقتحاو سانلا

 خويشلا لضفو تاهمألا دجمو ا هذا سبل قا ی فزع

 زا نیو نا نموا نااار ل دقللا نموا ار اراقزو الاموره
 ةباطخلا ىلع ةردقلاو ناسللا ةحاصفو هتراهمو ملعلا نم وأ «لاملاو ةدعلا نم
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 وأ «سانلا نم هريغ دنع سيل ام «ةعاطلاو ةدابعلا نم وأ «سفنألا يف اهريثأتو

 . كلذ لاثمأو لسنلا وأ لئابقلا نم

 و يؤلف عليي ی اقلك ناك وفق

 .ةعاطلاو ديحوتلاب ناعذإلاو قحلا لوبق نع هعنمي كلذو «هريغ

 ايلا تسل نركذلل هكر فاقع a رهو يحتل ؟ةيسلا لاَ

 ام نود اهنكلو تناك وأ «هيف نكت مل نإف لامك ةفص هسفنل ىأر نم نأ ملعاو

 .رورغو قمحو مومذم بجع اذهف همهوتي

 ىلعو صئاقنلا نع هيف اًمع ةلفغلا ىلع كلذ هلّمَح نإف «هيف تناك نإو

 .مومذم بجع كلذك اذهف «ساتلا راقتحا

 ىلع ىلاعت هللا ركشيو هيلع هللا ةمعن نم اهّدعَي كلذ عمو هيف تناك نو

 .(«بجعب اذه سيلف عضاوتيو صئاقنلا نم هيف ام فرعيو ءاذه

 «ةريثك دئاوف هيف )١75( ثيدحلا تحت (ةحيحصلا١ يف انخيش لاق

 :اهضعب ىلإ ةراشإلاب يفتكأ

 .ةافولا دنع ةيصولا ةيعورشم - ١

 .قلخلا قزر ببس اهّنأو «حيبستلاو ليلهتلا ةليضف: ؟

 ةقيبلا لها دياقع وعر نا هلو قنات حب ةماعلا هوي تالا ةاوان +

 و ا نقيب ال نحو عاقل ريفا ا و ا امو
 تنيب دقو «نيقيلا ديفت ال داحآ رابخأ اهّنأ معزب «ةحيحصلا ثيداحألا يف

 .همامتإ هللا رسي (يواطنطلا ذاتسألا عم ١ يباتك يف معزلا اذه نالطب

 نيحيحصلا يف ةريثك ثيداحأ هيفو .تاوامسلاك عبس نيضرألا نأو - ٤
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 : ىلاعتو كرابت هللا لوق اهل دهشيو .اهجيرختو اهعبتتل غرفتن العلو ءامهريغو
 قلدخملا يف :يأ [١؟ :قالطلا] 4 نهلشم ضرألا نمو تاوامس عبس قلخ

 .ددعلاو

 ارارتغا + انضيأ دادعلا ىف ةيلتملا فن ىلإ لرز اج اهرسفي نم ىلإ قفلت الف

 ال مهنأ عم !نيضرأ عبس نوملعي ال مهنأو يقرلا نم نييبروألا ملع هيلإ لصو امب

 مهنأ مهفارتعا عم «مهريغو نييبوروألا لهجب هلوسر مالكو هّللا مالك ركننفأ

 ذإ ميظعلا هللا قدصو !هب مهلهجب املع اودادزا نوكلاب املع اودادزا املك

 .[8:ءارسإلا] 4 اليل الإ مّلعْلا نم متيتوأ امو ل :لوقي

 ٌرْمأ وه لب ؛ءيش يف ربكلا نم سيل نسما سابللاب لُّمجتلا نأ  ه

 هذه لثمب مالسلا هيلع لاق امك «لامجلا بحي ليمجب هللا نال ءعورشم

 .(هحيحص ) ىف ملسم هاور ام ىلع «ةبسانملا

 هبلق يف ناك نم َةّنجلا لخدُي ال يذلاو كرشلا عم نرق يذلا ربكلا نأ - ١

 سالا يف ا اي د

 نبا راد عبط «نيدلا نم هتلزنمو عضاوتلا» يباتك تعش نإ ديزملل رظناو

 .نافع

 : لاق هلت يبنلا نع مع نبا نع - 49/317

 وهو لجو زع هللا يقل .هتيشم يف لاتخا وأ «هسفن يف مّظعت نم»
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 5 تقر

 رجا قويت لج
 ی ور نجد كح

 .(تابضغ هيلع

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 + حرشلا هب

 .وهزلا وأ ةوخنلاو ربكلا وه : سفنلا يف مظعتلا :(هسفن يف مظعت نم)

 .«ةياهنلا»

 اميظع هسفن معز :يأ :هسفن يف مّظعت نم» :(۸/۲) «لضفلا» يف ءاج

 هنأ نظو ةكمجرو هللا لضف نم اهنا رّكنأو ءهّبر نم ةمعنلا نأ ردي مل ثيح

 اار رتا لامككلاو للل اعدم ناضو ةلمغو هلي ةمعتلا كلك قصتنا

 .نابضغ هيلع وهو هللا ىقلي يذلا اذهف

 ةمعن لوصوب حِرّفو «[ 5 :لحنلا] 4 هّللا نمف ةمعن نم مكب امو: ىلاعت

 هتمحربو هللا لضفب لق : لاق ثيح هحرفب هللا رَّمأ ام بسح هيلإ هللا
 هلخادي الو «دیعولا اذه يف لخدي الف ء[ ٥۸ :سنوي] (اوحرفيلف كلذبف

 . ( بجعلاو ءايرلا

 )1١5/5(. (ضيف»

 نابضغلا هلعفي ام هب لعفي :يأ : ( نابضغ هيلع وهو لجو رع َهّللا ىقل)

 . (ضيف» . یلاعت هئادرو هرازإ ىف هل هتعزانمل ,هيلع بوضغملاب
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  - 00١4هلل هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع :

 لّقتعاو «قاوسألاب رامحلا بكرو «همداخ هعم لُكأ نم ربكتسا ام»
 .«اهبلحف ةاشلا

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 دب حرشلا *

 عم لكأي نأ هرگ اذإ باب 85 رظنا :(همداخ هعم لکا نم ربكتسا ام)
 . هعضاوت ىلع ليلد هديس عم مداخلا لک نأ هيفو ( ٠1٠١  هدبع

 .نمشلا ةليلق ةعيضولا تارايسلا بوكر هلثمو :( قاوسألاب رامحلا بكرو )
 .هبلحي مث هذخفو هقاس نيب اهلجر عّضي نأ وه :(اهبلحف ةاشلا لّقتعاو )

 ّْ ۰ . (ةياهنلا»

 ًاضيأ رظناو ) ٤٠١ /٥٤١(.

 وحنو ةاشلا بلح وأ مداخلا عم لكألاك ةئيعم لاعفأ دايتعا نأ ثيدحلا يفو

 .هنم بلقلا رهطيو ربكلا يفني «كلذ

 .(هتبذع ءامهنم ءىشب ىنعزان نمف ,هؤادر ءاي ربكلاو ةرازإ زعلا»

 .[ ١١5 ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٠١ :م]

 * حرشلا دب

 هّللا ىلع دوعي (هؤادرو هرازإ) يف ريمضلا : ( هؤادر ءايربكلاو «هرازإ زعلا )
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 . لجو زع

 نم هجوب ؛ءيش ىلإ وأ دحأل داقني نأ نع عقرتلاو ةمظعلا ةياغ : ءايربكلاو

 )۷٤/۳(. «ليلدلا» ىف امك رهظلا هلاق . هلل الإ نوكي ال اذهو هوجولا

 الو ءدوجولا لامكو تاذلا لامك نع ةرابع يه ليق» :(ةياهنلا) يفو

 لا هللا ا ا فب

 )۱۷۳/۱١(: يوونلا لاق :(هتبذع ءامهنم ءيشب ينَعزان نَمف)

 ىلإ دوعي (هّوادرو هرازإ) يف ريمضلاف خسثلا عيمج يف وه اذكهو» اف

 ينعزاني نمو ) : ىلاعت هللا لاق «هريدقت فوذحم هيفو «هب ملعلل ىلاعت هللا

 . (هبذعأ كلذ

 كراشملا ىنعمب ريصيف كلذب قلختي نأ يضتقت « ينعزان نمف» هلوقو

 : .«عزانملاو

 ضارعإلا وه ربكلا نأ ليق ام تفرع دق ) :(۸۳۲/۸) (ةاقرملا) ىف ءاجو

 . سانلا ريقوتو قحلل ناعذإلا وه عضاوتلاف «سانلا ريقحتو قحلا نع

 لذلاب ايندلا يف ىلاعت هللا هالتبا «قلخلا ىلعو هللا ىلع ربكت نم : ىنعملاف

 عم هّلل عّضاوت نّمو «نارينلا تاكرد ىصقأ يف هفّذقب ةرخآلا يفو «ناوهلاو

 .(ةرخآلاو ايندلا يف هتجرد هللا عفر «قلخلا

oor fرجب نب نامعتلا تمس »لاق اطار فلام نت مقتولا نع  

 : لاق ربنملا ىلع لوقي

 رطبلا هخوخفو ناطيشلا يلاصم نإو ءاخوخفو يلاصم ناطيشلل ّنِإ»
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 ىف ىوهلا ٌمابناو .هّللا دابع ىلع ءايربكلاو هللا ءاطعب رخفلاو هللا معنأب
 .(هّللا تاذ ريغ

 ف حرشلا *

 اهتدحاو كّرّشلاب ةهيبش :يلاصلا : (ًاخوخفو يلاصم ناطيشلل نإ)
 .اهتاوهشو ايندلا ةنيز نم سالا هب ٌرفتسي ام دارأ «ةالصم

 .اهب داصي ةلآ خف عمج :خوخفلاو

 دنع نايغطلا :رطّبلا : ( هللا معنأب رطَبلا هّحوخفو ناطيّشلا يلاصم نإو)
 . (ةياهنلا ) . ىنغلا لوطو ةمعنلا

 .مهيلع هرّبكتو ساّنلا ىلع نساحم نم هلام يهابتلا :( هللا ءاطعب رخفلاو )
 .مهرّقحيو ساتلا ىلع هب رختفي هّنكلو «تاعاطلا يف هللا ءاطع فّظوي هارت الف

 .مهيردزيو مهب فختسيف : (ِهّللا دابع ىلع ءايربكلاو )

 َرثآو * ىَفَط نم اًمأف 9 : ىلاعت هلوقك : ( هللا تاذ ريغ يف یوهلا عابتاو )

 .[ 4١ - 7 :تاعزانلا ] 4 ىوأملا ىه ةنج ا نف د ىرهلا نع سفنلا
 هخوخف يهو هقالخأ لاصخلا هذهف» :( ؛51/7) «ضيفلا» يف لاق

 ناطيشلا نيبو هنيب الخ اًرش دبعب هللا دارأ اذإف «مدآ ينبل اهبصن يتلا هدئاصمو
 ًاريخ هب دارأ نمو ؛نيكلاهلا نم ناكف هتكبش يف عقوف «قالخألا هذهب ملحتف
 . (اهنع دعابتيو لاصخلا كلت بنجتيل هظقيأ

  2iدع 3
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 : لاق هلي يبنلا نع «ةريره يبأ نع - 1

 «مراتلاو ةنجلا تمصعخا+ اضيأ ايف لاقوو زالو ةا حا

 ينجلي :ةّنجلا تلاقو ؛نورّبكتملا ينجلي :نوراّيجلا ينجلي :رانلا تلاق

 .ءارقفلا ينجلي ؛ءافعضلا

 لاق مث ,ءاشأ نم كب محرأ «يتمحر تنأ : ةّنجلل ىلاعتو كرابت هللا لاق

 .«اهؤلم امكدم ةدحاو لكلو :ءاشأ نم كب بذعأ يباذع تنأ :راّملل

 ةنجلا ك- ١١ :م .ديزم نم له لوقتو ب- ١ «ق ةروس 50 «سيسفتلا ك- 50 :خ]

 .[؟5 و٣۳ وا" ؛ ح ءاهلهأو اهميعن ةفصو

 هب حرشلا ×

 ةقيقحلا ىلع هلمح بجيو «ماصخلا :جاجتحالا : (رانلاو ةّنجلا تجتحا )

 الو ءاتّجاحتف هب ناكر دت ًازييمت ةّنجلاو راَنلا يف َلَعَج ىلاعت هللا أو ؛ليوأت نود

 . فرصتب «يوون » . ًامئاد امهيف زيمتلا كلذ نوكي نأ اذه نم مزلي

 . (راثلاو ةئجلا تجاحت » :(نيحيحصلا » يف ةياور يف

 خيش خيش وه :نايفس :(راّتلاو ةئجلا تمّصتخا هان نايس اكو

 . يراخبلا

 دنع ظفل يفو :( نوربكتملا چاس :نوراسسملا جلب ؛راثلا تلاقز

 . (نيربجتملاو کا تا :راثلا تلاق» : نيخيشلا

 امه ليق :نيربجتلاو نيربكسملا) :( 519/89 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 «هيلإ لصوي ال يذلا عونمملا ربجتملاو هيف سيل امب مظاعتملا ربكتملا ليقو «ىنعمب

 . (رمأب ثرتكي ال يذلا ليقو

 ل



 «نورّبَكَتملاو نورابج لا ينّلُخَدَي :هذه تلاقف» :(؟8457) ملسم ةياور يفو

 .4 نيكاسملاو ءافعضلا ىنلخ دي :هذه.تلاقو

 مهنم نوعضاوتملا : يأ : ( ءارقفلا ينجليو ءءافعضلا ينجلي :ةنجلا تلاقو )

 مدعو مهرقفل مهيف نوفّعضتسملا وأ «هل مهسفنأ لالذإب هَّلل نوعضاخلاو

 .(ةفحتلا ) نم ةدايزب «ليلد » .مهتورث

 ال يلاّمَف1:(845١)ملسمو )1485٠( فنصملا دنع ةياور يفو

 .(مهّطقَسو سالا ءافعض الإ يْلُخدَي

 .ءافعضلا : طقسلاو

 ىلإ ةبسنلاب اذه «مهنيعأ نم نوطقاسلا مهنيب نورقتحما :يأ)» : ظفاحلا لاق

 «تاجردلا ءاعفر ءامظع مه هللا دنع ام ىلإ ةبسنلابو «سائلا نم رثكألا دنع ام

 ةياغ يف ؛هل مهعوضخو مهدنع هللا ةمظعل مهسفنأ دنع ام ىلإ ةبسنلاب مهنكل

 . حيحص ىنعملا اذهب طقسلاو فعضلاب مهَفّصوف « هدابع يف ةّلذلاو هّلل عضاوتلا

 . «بلغألا «(ساّثلا ءافعض ًالإ» ةنجلا لوق ىف رصحل اب دارملا وأ

 لاق مث ءءاشأ ْنَم كب محرأ «يتمحر تنأ :ةّئجلل ىلاعتو كرابت هللا لاق )

 ةباور ىف اعزام امك ةذجاو لكلو هاا نم كب تادنعا ادع ئارال

 ىتح «ءىلتمت الف راثلا اًمأف )۲۸٤۸(:0... ملسمو ( ٤۸٥١ ) فّئصملل

 الو «ضعب ىلإ اهضعب ىوزيو ءىلتمت كلانهف طق طق طق لوقتف ُهَلِجر عضي

 اهل ءيشدُي لجو رع هللا َنإف ةّنجلا اأو .ًادحأ هقلَح نم لجو رع هللا ملظي

 :ىبتسح يبس : يأ : طق طق
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 .اهيف نم ىلع يقتلتو عمتجتف ضعب ىلإ اهضعب مضي :يأ :ىوزيو
 .(ةدمع )

 كقيقحتو كعضاوتو كفعضب ةّنجلا لهأ نم نوكت نأ هّللادببع اي صرحاف

 لهأ تافص هذهف ربجتلاو رّبكتلاو بجعلا نم راذحو «هناحبس هلل ةيدوبعلا
 1 .راثلا

 :لاق نمحرلادبع نب ةملس يبأ نع هده "9

 اوناكو «نيتوامتم الو «نیقزحتم هلع هللا لوسر باحصأ نكي مل

 دحأ ديرأ اذإف مهتّيلهاج رمأ نوركذيو «مهسلاجم يف رعّشلا نودشانعي
 .نونجم هّنأك هينيع قيلامح تراد هللا رمأ نم ءيش ىلع مهنم

 * حرشلا

 . عمجتلا : قّرحتلا : ( نيقزحتم هل هَّللا لوسر باحصأ نكي مل)

 ؛ةقزح ةعامجلل ليقو «نيعمتجمو نيضبقتم :يأ» : «ةياهنلا» يف لاق

 نع ىلا محي مع
 هللا هعسو اماوفيضي ملو «نيددشتم د مهتع هللا يطور _ارتوكي مل ةدارلاو

 .ملعأ هّللاو «مهيلع ىلاعت

 تفاختلا هسفن نم ٌرهظأ اذإ : لجرلا توامت :لاقي :(نيتوامتم الو)

 .(ةياهنلا ) . موصلاو دهزلاو ةدابعلا نم ؛ضعاضتلاو

 :( هت هاج وما نورك ڏيو مهسلاجم ا نودشانتي اوناکو)
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 . ةكراشملا ىلع لدت ىهف ةلعافملا نم نودشانتي

 E يلا تضالجاا a يراسومو

 رمأ نم ءايشأ نوركاذتيو ؛ ءرعشلا نودشانتي هلي ا هباحصأ ناكف عةرم ةئام

 ا يسيل امبرف ء,تكاس وهو ؛ةيلهاجلا

 .( ٤١٤ ) (ةحيحصلا » رظناو ءامهريغو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ

 اوناك «قئاقحلا تناك اذإف «خيطبلاب نوحدابتي هَل ىبتلا باحصأ ناك و

 .(؟١555/51) مّدقتو ««لاجّرلا مه

 وأ نيدلا نم لاني نأ :ئآ :(هللا مآ نم ءىش ىلع مهتم دنحا ديرأ اًذإف)

 .عرشلا نم كهتني

 يذلا اهنافجأ نطاب :نيعلا قالمح :(نونجم هناك هينيع قيلامح تراد )

 . لحكلا هدوسي

 هّنيع جتف :لجرلا قامحو «ةلقُلا ضايب نم نافجألا هتّطغ ام وه :ليقو

 . «حاحصلا راتخم » .ًاديدش ًارظن رظنو

 ام قّيضن الف «مهقالخأب قّلختنو هَ هلم هللا لوسر باحصأب ىسأتن نأ انيلعف

 عسوأب ايندلا ىلإ حاتفنالا ىلإ همهفب ٌدحأ نيهذي ال نكلو ءانيلع هب هللا عّسو

 نع هان یه وأ فورعمب رمآرَمأ امّلكف «لالح وأ مارح ىلإ رظنلا نود ءاهباوبأ

 . تّمرَتم اذه ددشتم اذه اولاق ؛ركنم

 SS كاوهو كسفن دهاجو ىلاعت هللا رماوأ مزتلاف

 هللا يضر - هبحصو هتي ع هللا لوسر لعجاو ,عسوو رسيو حابأو ىلاعت هللا لحأ
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 .هاوس بر الو «هريغ هلإ ال «قيفوتلا هناحبس هّللابو ءكتودق  مهنع

  ًاليمج ناكو. هلت بتلا ىتأ الجر نأ «ةريره يبأ نع ه0 / ۳

 : لاقف

 اّمِإر دحأ ينقوفي نأ بحأ ام ىتح «ىرت ام تيطعأو « لامجل ا ىلإ بّبح
 : لاق ؟كاذ ربكلأ (رمحأ عسشب : لاق اًمِإو لعن كارشب : لاق

 .«سانلا طمغو قحلا رَطَب نم ربكلا نكلو ؛ال»

 يف ءاج ام بد 6٠" ءربلا ك- ٠٠ :ت ءربكلا يف ءاجام ب- 5 «سابللا ك١ :د]

 ١٤١[. ح «ناميإلا ك- ١ :م يف دوعسم نبا نع ( .. ربكلا نكلو» ظفلو .ربكلا

 هع حرشلا دب

 ؛لامجلا ّيلِإ بّبح :لاقف ًاليمج ناكو هل يبل ىتأ ًالجر نأ

 :هباحصأ قاف :لاقي :(دحأ ينّفوفي نأ بحأ ام ىّتح «ىرت ام تيطعأو

 .(طيسولا» .مهنم ًاريخ ٌراصو مهلّضف

 كارش يف ىتح دحأ ينلضفي نأ بحأ ال : يأ :(لعن كارشب :لاق اَمِإ)

 ركل كو ف سدت هال E GS نأ بحأف «لعن

 . يلعن عسشب دحأ ينلضفي نأ بحأ ال : لاق وأ

 .(ةياهنلا) .اههجو ىلع نوكت يتلا لعتلا رويس دحأ : كارشلاو

 هللا وون دحأ عسشلا» : «ةياهنلا» يف لاق : (رمحأ عسشب :لاق امِإَو )

 لعنلا ردص يف يذلا بقثلا يف هفرط لخديو «نيعبصألا نيب لَخدي يذلا وهو
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 هللا نيف لقب يقل( وو لا قد يذلا ريشا ا

 حيحص) يفو .«؟كاذ ربكلآ» (بدألا) خست ضعب يف :(؟كاذ ربكلأ)

 .(؟كلذ ربكلا نمفأ ... ):( ۳٤٤۸ ) (دواد ىبأ ننس

 ل يار هوم نب ا يع وج ا ا ملا

 ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم َةّنجلا لُخدي ال : لاق هلع هي يبثلا نع هنع

 ر و اسمح بوق فوكو انا نعي لجررلا نادا لا

 . (ساّئلا معو قحلا رطب ربكلا ءلامجلا بحي ليمج هللا نإ : لاق

 ءابلا حتفب  قحلا رطب :(ساتلا طمّغو قحا َرَطَب نم ربكلا نكلو ؛ال :لاق)

 : يأ ءأرطَب نالف مد بهذ مهلوق نم «هعييضت : يأ- ةلمهملا ءاطلاو ةدحوم ا

 .ًارده

 هل هتافتلا مدعو «هيهاونو ىلاعت هّللا رماوأ نم قحا عييضت وه ربكلا : ينعي

 . كلملا نبا لاق اذك

 ا اعفرت هراكنإو هعفد وه : قحلا رطب : يوونلا لاقو

 مقرب هوحن مدقتو 0 ١(.

 اسس
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 وأ ربكتلا ىلع هبحاص لمحي نأ ريغ نم ؛فارسإلا كرتو دصقلا ةاعارم عم

 .فّرصتب )١7/5( «لضفلا» رظناو .ساّنلا ىلع هب ماظعتسالا

 عضاوتلا مهبحو ربكلا مهفوخو مهاوقتو ةباحصلا عرو هيفو

 يع يبنلا نع «هدج نع هيبأ نع بيعش ا ني ورفع نع 4
 : لاق

 مهاشغي ؛لاجرلا ةروص يف ٌرذلا لاغمأ ةمايقلا موي نوربكتملا رشحي»

ISمهولعت ؛ د لا  
 (لابخلا ةنيط ؛ راثلا لهأ ةراصع ( نم نوقسيو «راينألا ران

 .[ دانه انثدح ب ۷(٤ «ةمايقلا ةفص ل ٠١ :ت]

 + حرشلا دب

 نأ يغبنيو «ةراقحلاو رّعصلا يف : (رّذلا لاثمأ ةمايقلا موي نوربكتملا رشحُي )

 .ليوأت نود هرهاظ ىلع لمحي

 ينعي :رهظملا لاق» :(۸۳۳/۸) (ةاقرملا» يف لاق لارا ةروص يف )

 . «رغصلا يف رذلا ةئجك مهتّدجو «ناسنإلا روص مهروص

 بتا يا: ماشخي)
 . بناج لك نم :( ناکم لك نم لذلا)

 . نورجيو نوبحسي : ( نوقاسي )

 مهاشغتو مهب طيحت : يأ :(مهولعت سوب ىمسي منهج نم نجس ىلإ)
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 . قيرغلا ولعي ءاملاك

 .ران عمج :راينألاو .« ةياهنلا» . نارينلا ران :يأ : ( راينألا ران )

 اهقارحإ طرفل راّثلا هذه ناك ؛ةغلابملل اهيلإ راّنلا ةفاضإو ١ : يضاقلا لاق

 .(اهريغب راثلا لعفت ام نارينلا رئاسب لعفت ؛اهرح ةدشو

 ىلإ رثؤملا قارحإلا ةدايز ىلإ ٌءايِإَو ؛هاركإلا ىلإ ةراشإ هيف :(نؤقسيو )

 .اضيأ مهنوطب

 .ةرارحلا ةياغ ىمحملا نقنملا مهديدص : يأ : (راّثلا لهأ ةراصع نم )

 .راّثلا لهأ ةراصع مسا وهو هلبق امل ريسفت :( لابخلا ةنيط)

 . (ةاقرملا» نم ثيدحلا اذه حرش مظعم يف تدفأ : ةظحالم

 ۲٠۲  هملظ نم رصتنا نم باب 9 ۱

oo foاهل لاق هيت يبنلا نأ اهنع هَّللا يضر ةشئاع نع - : 

 .(يرصتناف كنود»

 . [رخآ ظفلب ىلاَّتلا ثيدحلا نم ءزج هنأ ىل رهظي ]

 دي حرشلا د

 :( يرصتناف كنود :اهل لاق هلي يبنلا نأ  اهنع هللا يضر ةشئاع نع)

 ام :ةشئاع تلاق :لاق ريبزلا نب ةورع نع» هريغو «دمحأ مامإلا دنسم) يف

 لوسر اي :تلاق مث «ئبضغ يهو «نذإ ريغب بنيز يلع ْتَلَخَد ىتح تملع

 ؟اهيتعيرذ ركب يبأ ٌةَينب كل تبلق اذإ كبسحأ اهلل
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 . ( يرصتناف كنود ) هيَ هيَ يبنلا لاق ىتح ءاهنع تضرعأف «يلغ تلبقأ مث

SSديت نا  

 . «ههجو للهتي هيت يبنلا تيأرف

 ( ةحيحنصصلا » رظناو «ملسم طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو انخيش لاق

 :ريثألا نبا لاق (اهيتعيرذ)» :هيفو ( ) ۱۸١۲

 «ةرَّغصُم اهتنث مث «ةئّنْؤم اهنوكل اهيف ءاهلا قوحلو «عارذلا ريغصت ةعّيَرذلا

 . «اهیدعاس هب تدرأو

 م. هدعب ام رظناو

 :تلاق ةشئاغ نع. ۹

 عم هلت يبئلاو - تتنذأتساف هلت ت يبنلا ىلإ ةمطاف هلت يبنلا جاوزأ لسرأ

 نإ :تلاقف ,تّلخدف اهل نذأف_اهطرم ىف اهنع هللا ىضر_ةشئاع

 :لاق «ًةفاحق يبأ تعب يف لدعلا كلاسي يننلسرأ كجاوزأ

 : لاق «ىلب : تلاق (؟بحأ ام نّيبحت [تسلأ] !ُةّيب يأ

 .(هذه يبحأف»

 .هيلإ يعجراف ائيش انع تينغأ ام :نلقف «َنهتندحف تجرخف تماقف

 - هَ يبنلا جوز تت نلسز أنف ادبأ اهيف همّلكأ ال هّللاو : تلاق

 .ينبست بيز يف تعقوو «كلذ هل تلاقف « اهل نذأف .تنذأتسأف

 لب يبنلا نأ تفرع ىتح لزأ ملف « هلي يِبَنلا يل نذأي له رظنأ تقفطف
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 مسبتف «ةبَّلَغ اهتنخثأ نأ بشنأ ملف بنيزب تعقوف ءرصتنأ نأ هركي ال
 : لاق مث « هت هللا لوسر

 .«ركب ىبأ ةنبا اهّنِإ امأ»

 .[ 8135 ح ءةباحصلا لئاضف كد 4+ :مرل

 +« حرشلا +

 عم هن يبثلاو تنؤاتساف هلي ىلا ىلإ ةمطاف هَ يلا جاوزأ لسرأ )

 .رازإلاو ةفحللا : طرملا : (اهطرم يف اهنع هللا يضر ةشئاع

 تنب يف َلّدعلا كنلاسي يننأسرأ كجاوزأ نإ :تلاقف تلخدف اهل نذآف )

 EEE نين فرصتب- )7١6/١0( يوونلا لاق :( ةفاحق يبأ

 تيبملاو لاعفألا يف نهنيب يوسي هيَ ناكو «بلقلا ةّبحم يف نهيب ةيوستلا

 ..هوحعتو

 .نهنم رثكأ ةشئاع بحي ناكف بلقلا ةّبحم اّمآو

 ؛اهيف ةيوستلا مزلي الو اهيف فيلكت ال نهتبحم نأ ىلع نوملسملا عّمجأو

 .(اهيلع رشبلا نم دحأل ةردق ال هنأل

 :(هذه يبحافا لاق «ىلب كلاف بسلا اسنيم تسلا اب يآ لاقأل

 . ةمطاف : يأ :( تماقف)

 . هلي هللا لوسر عم اهل عقو ام : يأ : (نهتث دحف تّجرخف )

 .هب كاتفلك ام يلعفت مل كتل يأ :(أنيش اع تيدا ام:
11 



E انيلغت اس ERIS Ea 

 .(هذه ىّبحاف» هع هلوقل ًاضيأو ؛ةجح رمألا يف اهل رت مل اهّنأل

 : ( كلذ هل تلاقف ءاهل نذاف «تتذاتساف هِيَ يبنلا جوز  بديز َنلسرأف)

 . ةفاحق يبأ تنب يف لدعلا كنلاسي يننلسرأ كجاوزأ نإ : يأ

 هار نأ يغبنيف ؛رئارضلا فعض نم اذه :(ينبست بنيز يف تعقوو )

  اهنع هللا ىضر  ةشئاع بدأ هيف : ( هت ىبّنلا ىل نذاي له رظنأ تقفطف )

 .نذإلا بقتراو رظنا يأ :(لزأ ملف )

 ةقباسلا ةياورلا ىف هلعلو :(رصتنأ نأ هركي ال هلع ئىبنلا نأ تفرع ىّتح )

 اهتْعمَق :ةبَلَغ اهنا :(ةِبَلَغ اهّمْنَخُنا نأ بّشنا ملف بديزب تْعقوف)
 .اهترهقو

 :يوونلا لاق :(ركب يبأ ةئبا اهّنِإ امأ :لاق مث هيَ هللا لوسر مسبتف)

 .(ملعأ هّللاو ءاهرظن نسحو اهمُهَف لامك ىلإ ةراشإلا هانعم)

 تب ةمطاف هلي يبنلا جاوزأ لسرأ» :تلاق هلع يبنلا جوز ةشئاع نأ :ماشه

 يف يعم ٌعجطضم وهو ؛هيلع تنذأتساف هي هللا لوسر ىلإ هع هللا لوسر

 كتلاأسي كيلا يننلسرأ كجاوزأ نإ هللا لوسر اي :تلاقف اهل نذآف يطّرم

 .ةتكاس انأو ةفاحُف ىبأ ةنبا ىف لدعْلا



 :تلاقف بح ام نيّبحُت تسلأ ةينب يأ : دع هَّللا لوسر اهل لاقف : تلاق

 .هذه يّبحاف : لاق ىلب

 ىلإ تعرف هلع هللا لوسر نم كلذ تعمس نيح ةمطاف تماقف :تلاق

 هلع هللا لوسر اهل لاق يذّنابو «تلاق يذّناب نهتَرّبخاف هي يبنلا جاوزأ

 :هل يلوقف هع هللا لوسر ىلإ ي يعجراف «ءيش نم اتع تيغ كارت ام اهل َنْلَقَف

 E O لاغنى ار دع رت كر ور

E 

 هع يللا جوز شحج تدب بديز هلي يبثلا جاوزأ لسرأف : ةشئاع تلاق

 ةارمأ را ملو ل هللا لوسر دنع ةلزنملا ىف نهتم يمام تناك يلا هو

 ءمحرلل لصوأو نيد ىدتو وو ی ا نا يشم

 ىلإ هب ُبّرَقتو هب قدصَت يذلا لمعلا يف اهسفنل ًالاذعبا ًدشأو ةَقدَص مظعأو

 ,ةقْيَقْلا اهنم ٌعرسُت اهيف تناك ةّدح نم ةروس ادع ام «ىلاعت هللا

 يف ةشئاع عم هلت هللا لوسرو هلت هّللا لوسر ىلع تنذاتسأف :تلاق

 . لَم هللا لوسر اهل نذأف ءاهب وهو اهيلع ةمطاف تّلَخد يلا ةلاحلا ىلع اًهطرم

 ا ياس دعو عارم تلاقف

 .ةفاحُف يبأ

 بقرأو « هلع هللا لوسر ْبُفرَأ انأو يلع تلاطتساف يب تعفو مث :تلاق

 اهيف يل ندي له فرط
 . َرصَمْنأ نأ هرکی ال هلك ب هللا لور نآ تفرع یس بتر خربت ملف“ تلاق

 .اهيلع َتيَحْنَأ ىح اهبّشْنأ مل اهب تعفو املف : تلاق



 . (رْمكَب يبأ ةنبا اهّنِإ : مستو هلي هللا لوسر لاقف : تلاق

 . ينيهاضتو ينلداعت : يأ : ينيماست ىنعمو

 يها ةه نارا ر رسل

 .اهنم ردب ام ىلع رارصإلا مدعو عوجرلا : ةئيفلاو

 ةر ن انهن قو اه دعا فاو

 . «يوونلا حرش ) رظناو

 ؟ ه8  ةعاجماو ةنسلا ىف ةاساوملا باب 2 5

  - of EYةريره يبأ نع :

 .ليخنلا انناوخإ نيبو اننيب مسقا : هلت يبنلل تلاق راصنألا نأ

 انعمس :اولاق ؟ةرمّثلا يف مككر شنو ةنوؤملا انوفكت :اولاقف ««ال» : لاق

 .انعطأو

 در ب- 74 ح ؛داهجلا ك- 75 :م .ةلماعملا يف طورشلا ب ه «طورشلا ك- ؛ه :خ]

 ا اا

 ٭ حرشلا

 . ةنواعملا :ةاساوملا : ( ةعاجملاو ةنسلا يف ةاساوملا باب )

 يانا و طلا لا

 : (ال :لاق «ليخُلا انناوخإ نيبو انديب مسقا : هلت يبنلل تلاق راصنالا نأ

 هللا ليبس يف عرزلاو لاملاب و کاو «مهناوخإ راصتألا بح هيف

 .لجو زع



 حتفّمس حوتفلا نأ ملَع هنأل (ال) هت يِبْنلا مهل لاق امنإ» :بّلهملا نبا لاق
 ؛كلذ راصنألا مهُف اًملف «مهنع راصنألا راقع نم ءيش جرخُي نأ هرکف «مهیلع

 د «هب مهرمأ ام لاثتما :نيتحلصملا نيب اوعمج

 «حتف» .(رمثلا يف مهوكرشيو لمعلا يف مهودعاسي نأ مهولأسف «نيرجاهملا

(/۸). 

 :لاق  هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع :( ۲٠٠١ ) فتصملل ةياور يف

 راصنألا تناكو «[ءيش] مهيديأب سيلو ةكم نم ةنيدملا نورجاهملا مدق اًملو

 ماع لك مهلاومأ رامث مهوطعي نأ ىلعراصنألا مهّمساقف «راقعلاو ضرألا لهأ

 .«ةنؤملاو لمعلا مهوفكيو

 مايقلاو اهيقس نم «نيتاسبلا يف لمعلا :يأ : (ةنوؤملا انوفكت :اولاقف)

 .اهيلع
 نيب نوكتف «كلذ نم حتانلاو لصاحلا يف :(؟ة ا يف مکر ا

 .راصنألاو نيرجاهملا

 بدجلاو طحقلا يف نيملسملا نيب ةاساوملا هيف : (انعطأو انعمس :اولاق)

E 

 .تاربخلا لدابتو ةدّدعتملا تاقاطلا رامثتساو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا هيفو

EAرمع نب هللا دبع نع - ا : 

 ةنس تناكو- ةدامّرلا ماع لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ

 تيزلاو حمقلاو لبإلاب بارعألا دادمإ يف رمع دهتجا امدعب «ةملم ةديدش

Y.¥ 



 . كلذ اهدهج امم ؛ اهلك فايرألا تحلب ىتح اهَّلك فايرألا نم

 .لابجلا سوؤر ىلع مهقزر لعجا !مهللا : لاقف وعدي رمع ماقف

 : ثيغلا هب لزن نيح لاقف «نيملسمللو هل هّللا باجتساف

 نم تيب لهأ تكرت ام اهجرفي مل هللا نأ ول هّللاوف ءهَّلل دمحلا»
 نانثا نكي ملف ءارقفلا نم مهدادعأ مهعم تلخدأ الإ ؛ةعّس مهل نيملسملا
 .«دحاولا ميقي ام ىلع ماعطلا نم ناكلهي

 *ي حرشلا ٭

 كلذب ىّمس لاقي :(ةدامّرلا ماع لاق- هنع ِهَّللا ىضر باطن ا نب رمع نأ )

 . دامرلاك بارتلا يفست تناك حيرلا نأل

 .دامّرلا نولك مهئاولأ تراص اوبدجأ امل مهّنأل هب يمس ليقو

 .رهذلا دئادش نم ةديدنشلا ةلزانلا :ةمللا ؛(ةّملم ةديدش ةنس تناكو)و

 .(طيسولا»

 فايرألا نم تيزلاو حمقلاو لبإلاب بارعألا دادمإ يف رمع دهتجا امدعب )

 قلطيو بصخو عرز اهيف ضرأ :فيرلاو : (اهلك فايرألا تحلب ىتح اهلك
 . فذحب ( طيسولا» .ندملا ادع ام ىلع

 . ةيعرلاب مهمامتهاو مهصالخإ هيفو

 .عطقناو اهلخنو اهعرز بهذ :( كلذ اهدّهج امم )

 لضف هيف :(لابجلا سوؤر ىلع مهقزر لعجا !مهللا :لاقف وعدي رمع ماقف)
 . هتّيعرل رمع صالخإو ءاعدلا



 ره لا فلا ل ني لاقف ناتو ةلهللا تا اف

 . (ةياهنلا » . اهباصأ اذإ «ضرألا ثيغلا ثاغ «رطلملا

 .ءاعدلا ةباجتساو جرفلا دعب دمحلا هيف : (هَّلل دمحلا)

 ةعّس مهل نيملسملا نم تيب لهأ ترت ام ؛اهجرفي مل هللا نأ ول هللاوف)

 وه امك ةعاجملاو ةّنّسلا يف ةاساوملا هيف : ( ءارقفلا نم مهّدادعأ مهعم تلخدأ الإ

 . بابلا دهاش

 .همدع نم :يأ :( ماعطلا نم ناكلهي نانثا نكي ملف)

 هجرخأ . (نينثالا يفكي دحاولا ماعط ّنِإ) باب نم :( دحاولا ميقي ام ىلع)

 .هريغو ( ۲۰٥۹ ) ملسم

 : هلع يِبَّنلا لاق : لاق عوكألا نب ةملس نع - ۴/۹

 .«ءيش هنم هتيب يفو ةثلاث دعب مكدحأ حبصي ال ,مكاياحض»

 ماعلا انلعف امك لعفن !هّللا لوسر اي :اولاق لبقملا ماعلا ناك الف

 : لاق ؟ يضاملا

 .«اونيعت نأ تدرأف «دهج يف اوناك ماعلا كلذ نف ؛اورخّداو اوُلُك»

 a «يحاضألا ك٥ م . يحاضألا موحل نم لكؤي ام ب۔۱۹ «يحاضألا كدا :خا

[Yt 

 * حرشلا

 ةثلاث دعب نحبصي الف.مكنم ىَّحض نمو :نيخيشلا ظفل :(مكاياحض)

 . (ءيش هنم هتيب يف ىقبو

Y0 



 .ةيحضتلا تقو نم ةثلاث ةليل : يأ : ( ةئلاث دعب مكدحأ حبصي ال)

 . ةيحضألا محل نم :يأ : ( ءيش هنم هتيب يفو )

 ماعلا ابْلَعَف امك لعفن !هَّللا لوسر اي :اولاق لبقٌملا ماعلا ناك اًملف)

 .ماهفتسالا ريدقتب : لعفن : ( ؟ىضاملا

 يهتلا نأ عم ؟لعفن اتك امك لعفن له مهلوق هجو :رينملا نبا لاق

 اًملف ءصاخ ببس ىلع درو يهنلا كلذ نأ اومهق مهنأل ٍرارمتسالا يضتقي

 ىلإ مهدشرأف ءاولأس ببسلا لجأ نم هصوصخ وأ يهنلا مومع مهدنع لمتحا

 )71/1١(. (حتف» . «روكذملا ببسلا لجأ نم ؛ماعلا كلذب ُصاخ هنأ

 هنم مهفي الو «نيب وه امك راخدالا زاوج هيف : (اورخداو اولُك :لاق)

 . ملعأ ىلاعت هَّللاو «ةحابإلا ديفي هنأ هتياغف رظح دعب ءاج هّنإل بوجولا

 صاخ ببس ىلع درو اذإ ماعلا نأ ىلع هب لدّبساو» :«حتفلا) يف ءاجو

 . (هتلاصأ ىلع ىقبي ال ىتح ؛مومعلا ةلالد تفعض

 :اورخ داو اومنعطاو ولكل : نيحيشلا ظقلو

 .ةقاطلاو ةّقشملا : دهل ا : ( دهَّج يف اوناك ماعلا كلذ نإف)

 .«ناتغل ليقو «ةّقشملا حتفلابو عوجلا مضلاب» : هللا همحر  يبيطلا لاق

 .(ه9؟/ه9 «ةاقرم»

 . نيحاعماو ءازقفلا اونيعت : يأ + (اونيعُت نأ تذرف )

 عيشي نأ :يأ :(مهيف وشفي نأ تذراف» :( 191/4 ) «ملسم حيحص» يفو

 .(يوون» . نوجاتحم ا هب عفتنيو ساتلا يف يحاضألا محل

۲.٦ 



 یں يجن لج
 یورک صج ےک

 ۲٥٤ ۔ براجتلا باب _ ۴

 ٩ - لاق ةورع نع :

 لاقف هبتنا مث «هسفن ثّدحف ةيواعم دنع ًاسلاج تنك :

 . ًاثالث اهديعي (ةبرحت وذ الإ ميلح الو

 ٭ حرشلا

 هبتنا : يأ :( لاقف هبعنا مث E تا راو عع ديف اعل يدك

 زعم انس ردك هلم هدفت ا نيت سس ف ار ا

 .ميظعلا

EYنوعا ىف فيعتلا و ةانألا  

 . «ةياهنلا» .ءالقعلا راعش نم كلذو

 يف ًامبثتم اينأتم ًاميلح ءرملا نوكي الو ؛ةبرجتلاب الإ ملحلا يتاي ال ىنعملاو

 .اهبنتجيف ؛هئاطخأو هتآلز نم ديفي هّنَأل «براجتلاب الإ ؛هرومأ

 يف يفكت ال ةيرظنلا رومألا نو ءرومألا يف تاربخلاو براجتلا نساحم هيفو

 .ةايحلا

 .(ةيرجت وذ الإ ميلح ال» تباثلا نكلو ,(ةبرجت الإ ملح الو (بدآلا) يف

 . ىلاعت هللا هظفح انخيش كلذب ينربخأ

 : «ءالقعلا ةضور» يف امك نابح نبا ظفلو » :(۲۷/۲) (لضفلا ) يف ءاج

 .(ةبرجتلاب الإ ملح الو



 ٤ _ فالح باب الجاهلية  ۲٠٠

 : لاق [ هع هللا لوسر نأ ] فوع نب نمحرلا دبع نع - ۷/۱

 .(معنلا

 هي حرشلا دي

 ىلع ةدّماعملاو ةدّقاعملا : فلحلا :(نيبيطملا فلح يتمومع عم تدهش )

 نيب لاتقلاو نتفلا ىلع ةيلهاجلا يف هنم ناك اننا فافعل دعاستلاو دضاعتلا

 يف هنم ناك 7 مالسإلا يف هنع يهنلا درو يذلا كلذف ؛تاراغلاو لئابقلا

 «هارجم ىرج امو نيبيطُلا فلحك ؛ماحرألا ةلصو مولظملا رصَن ىلع ةيلهاجلا

 ضا «ةياهنلا» .زئاجلا كلذف

 نبا راد يف ميو ةرهُز ونبو مشاه ونب عّمتجا» : «ةياهنلا» يف لاق :نيبّيطملا
 e E E O ف ايطاردجر ب لكاس اوال :

 . (نيِبّيَطملا اوُمُسف «ملاظلا نم مولظملل ذخألاو رصانتلا ىلع

 ع كلا لاا الار

 رظنا .«...مالغ انأو يتمومع عم نيبيطملا فلح تدهش» :ةياور يفو

 ٠۱۹۰۰(. ) (ةحيحصلا) يف هجيرخت

 يضعنا نأ يا هكا نأ تح أ انف

 اهمركأو برعلا لاومأ ّرعأ يه :رمحلا لبإلا :(مَعَتلاَرُمَح يل ناو )
 .اهمظعأو



 ىلع عقي ام رثكأو يعارلا لالا معنلاو ءرمحأ عمج  نوكسف مضب  :رّْمُحو

 .(178/ 4) «ضيف» . طقف لبإلا : معّتلا : ةديبع وبأ لاق لب .لبإلا

 . دضاعتلاو نواعتلاو ةرصنلا لضفو «فلاحتلا نم زوجي ام هيفو

 ۲۵۷  ءاخإلا باب - ٥

 : لاق سنا نع - ٦۸ / دو“

 .«ريبزلاو دوعسم نبا نيب هع يبنلا ىخآ »

 .[حيحص]

 *ب حرشلا د

 ( طيسولا) يف : (ريبزلاو دوعسم نبا نيب هيَ يبنلا ىخآ : لاق سنأ نع)

 انني ا و اع اشتاق و [نولنو قا

 رتا

 -انخیش تعجارو «بدألا حيحص) نم ثيدحلا اذه طقس : ةظحالم

 .هححص دقو هيف- ىلاعت هللا هظفح

 : لاق سنا نع 5

 .«ةنيدملاب يتلا يراد يف راصنألاو شيرق نيب هلع هللا لوسر فّلاحر

 . م .ملعلا لهأ قافتا ىلع ضحو هي يبنلا ركذ ام ب 7١'ماصتعالا ك- ٩٦ :خ]

 ٠٠٠١[. ح «ةباحصلا لئاضف ك- 4
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 ب حرشلا ٭

 :ةب دملاب نعلا يراد ىف را تالا يرق نيب هلع هللا لوسز فلاح

 . یخآ :يأ : فلاح

 ىلع هلا نع ام تادحسلا هيقود هن هللا يضر د سأل نشاط ف قز

 . بجعلا نمأ اذإ نيّدلا يف ةمعن نم دبعلا

 اذهب هطابترا اونيبو «مالسإلا يف فلح الو :ثيدح ءاملعلا رّكذ دقو

 . ىلاعت هللا نذإب ىتآلا بابلا ىف ىتايسو «ثيدحلا

 ۲۵۸ - مالسإلا يف فلح ال باب 5

 : لاق هدج نع هيبأ نع بیَعش نب ورمع نع - ۷/۲۳

 هيلع ىنْنأو هللا دمحَف «ةبعكلا جرد ىلع حتفلا ماع هلت يبثلا سلج

 : لاق مث

 دعب ةرجه الو ءةدش الإ مالسإلا هدزي مل :ةّيلهاجلا يف فلح هل ناك نمد
 1 1 .(حتفلا

 . [فلحلا يف ءاج ام ب۲۹ «ريسلا ك :ت]

 دب حرشلا

 مث «هيلع ىنْنَأو هللا دمحُف «ةبعكلا ٍجَّرَد ىلع حتفلا ماع هت يِبَنلا سلج )

 «هفلاخي الو نيدلا عم قفتي امب :يأ :(ةيلهاجلا يف فلح هل ناك نم :لاق

 .كلذ وحنو «مولظملا ةرصتو عئاجلا ماع ماحرألا ةلصك

 5 كلذ جلع و کا : يأ : (ةدش الإ مالسإلا هذزي مل )
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 : كلام نب سنأل ليق : لاق لوحألا مصاع نع» :( ٠٠۲۹ ) ملسمل ةياور يفو

 فلاح دق :سنأ لاقف ؟مالسإلا ىف فلح ال :لاق هت هللا لوسر نأ كلب

 .هضعب مدقتو . (ةراد ىف راصنألاو شيرق نيب هل هللا لوسر

 ناك «فلح اميأو مالسإلا يف فلح الو :( ٠٠٠١ ) اضيأ ملسمل ةياور يفو

 . «ةدش الإ مالسإلا هدزي مل «ةيلهاجلا يف

 ةرصنلا ىف فلاحتلا اذه ناك اذإ (مالسإلا ىف فلح ال» :هلوقب دارملاو

 .سأب الف ريخلا ىلع ًاروصقم ناك اذإ اّمأ ءرشلاو ريخلا ىف ؛ةقلطملا

 .ةنيدملا ىلإ ةكم نم :يأ :( حتفلا دعب ةرجه الو)

 ةشئاع تّرز» :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع :( ۳۹٠١۰ ) فتصملل ةياور يف

 ناك «مويلا ةرجه ال : تلاقف ؟ةرجهلا نع اهانلأسف «يثيّللا ريمع نب ديبع عم

 نتفي نأ ةفاخم ِهْلْيَ هلوسر ىلإو ىلاعت هللا ىلإ هنيدب مهدحأ رمي نونمؤملا

 .هيلع

 ٌداهج نكلو ءءاش ثيح هّبر دبع مويلاو «مالسإلا هَّللا رهظأ دقف مويلا ماف

 .(ةينو

 رصتخم » رظنا ؛( ةّكم هّيبن ىلع هللا حتف ذنم ةرجهلا تعطقنا» :ةياور يفو

 .(1758) مقرب (5/١55؟) (فتصملا

 : يأ (؟ةرجهلا نع اهلأسف » :هلوق) :( ١١9/1 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 دعب ةرجه الو : هلوقب تخسُن مث «ةنيدملا ىلإ ةبجاو حتفلا لبق تناك يتلا

 . (حتفلا

 نايب ىلإ ةشئاع تراشأ ««خلإ. . .هنيدب مهدحأ رفي نونمؤملا ناك » : هلوقو
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 هاضتقمف ؛هنّلع عم رودي مكحلاو «ةنتفلا فوخ اهببس ّنأو «ةرجهلا ةيعورشم

 اللو هنم ةرجهلا هيلع بحت مل ؛قفتا عضوم يأ يف هللا ةدابع ىلع ردق نم نأ

 .تبجو

 : ظفلب يليعامسإلا هجرخأ اميف ؛دارملاب رمع نبا حصفأ دقو

 ام ةرجهلا عطقنت الو ؛ هلع هللا لوسر ىلإ حتفلا دعب ةرجهلا تعطقنا»

 . (رافُكلا لتوق

 الو «ةبوتلا عطقنت ىتح ةرجهلا عطقنت الو : هل هلوق خسنلا مدع دّكؤيو

 عطقنت الو : ُهليَي هلوق اضيأو .«اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةبوتلا عطقنت

 . ىهتنا . (راَفُكلا لتوق ام ةرجهلا

 ماد امف «ناكمو نامز يأ يف ملسملا هشيعي يذلا عقاولا عم قفتي اماذهو ٠

 ءادأ نم نّمكمتي الو «هنید ىلع ةنتفلا ملسملا ىشخُيو «ةلوجو ةلوص رفكلل
 . لضفألا ىلإ هنم لاقتنالا هيلعف ءام دلب يف تاعاطلا

 حتف :يأ «حتفلا دعب ةرجه ال١٠ :هريغو ١ /۲٠١( ) (ةفحتلا» يف ءاجو

 .ةكم

 «مّلسأ نم ىلع مالسإلا لوا يف ًاضرف ةرجهلا تناك :هريغو يباطخلا لاق

 لحد «ةّمكم هللا حف اًملف «عامتجالا ىلإ مهتاجاحو «ةنيدملاب نيملسملا ةّلقل

 داهجلا ضْرف يقبو «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ضرف طّقسف ءًاجاوفأ هللا نيد يف سالا

 .(ودع هب لّرن وأ هب ماق نم ىلع ةينلاو

 ا ملم ونا ىلع و اعلا نكمل هئاكو وتنفو
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 نع عجري نأ ىلإ ؛مهنم ملسأ نم نوبّذعُي اوناك مهن رافكلا نم هيوذ ىذأ

 .هنید

 ىلع ردّقو ءرفُكلا راد ىف ملسأ نم قح يف مكحلا ةيقاب ةرجهلا هذهو

 . (اهنم جورخلا

 اهّنآأل ةّكم نم ةرجه الو :هانعم : (نيحلاصلا ضاير» ىف يوونلا لاقو

 .ءاملعلا نم ٌددع اذه ركذو «مالسإ راد تراص

 :يأ) :(ةّكم حتف دعب ةرجه الو :( ٤۳۸/١ ) «ضيفلا» يف يوانملا لاق

 هَّنإف «هل ةزجعم اذهف «برحلا راد نم ةرجهلا نوكت اّمِلو «مالسإ راد تراص اهّنأل

 فوخلا مظعم ناك ذإ «كلذ نع نيملسملا ءانغتساو مالسإ راد ىقبت اهنأب رابخإ

 دلا نم

 دالب نم ة ةرجهلا اّمأ ؛هلبق رجاه نكي مل نمل حتفلا دعب ةرجه ال : دارملاف

 . (ةمايقلا موي ىلإ ٌةيقابف رفكلا

 الر ؛ثيدح نإ :لاق نم ىلع روهمجلا در ىناعنصلا مامإلا لقن دقل : تلق

 «مالسلا لبس يف ءاج دقف «ةرجهلا ثيداحأل خسان ماع (حتفلا دعب ةرجه

 :هلوق )/١١١1([ (ءاورإلا) رظناو ( ۲۳۰ ٤ ) (دواد يبأ ننس حيحص»]

 وهو «ةّكم ريغ نم نيكرشملا رايد نم ةرجهلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو»
 .ريرج ثيدحل ؛روهمجلا بهذم

 الو :اعوفرم هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب قيرط نع يئاسنلا هجرخ املو

 «ءاورإلا» رظنا] .«نيكرشملا قرافي وأ «ملسأ ام دعب ًالمع كرشُم نم هللا لبقي

1۳ 



 )١١١7([. ثيدحلا تحت

 4 ..مهسفنأ يملاظ ٌةَكئالَمْلا مهافوت نيذّلا نإ إف : ىلاعت هلوق مومعلو
 .(ةيآلا [۹۷ :ءاسنلا]

 «ةكم نم ةبجاولا ةرجهلا عاطقنا وه :ةلأسملا هذه يف لوقلا ةصالُخف

i e rخسان ريغ « حتفلا دعب ةرجه ال) ثيدح ناو  

 ةقرافمو ة ةرجهلا ةلأسم يف نيبملا لصفلا» يباتك نم اصّخلم» . ةرجهلا صوصن

 . (نيكرشملا

 ١69  رطملا لوأ ىف رطمتسا نم باب 2 ۷

 : لاق سنأ نع 2. 0/45

 هباصأ ىح هنع هبوث هلت ىبنلا رَسَّحف .رطم هلل بلا عم انباصأ

 : لاق ؟تلعف مل :انلق ءرطملا

 .(ةبرب دهع ثيدح هَنأل)

 ١١[. ح ءءاقستسالا ةالص ك- ٩ :م]

 *ب حرشلا

 .انيلع لزت : يأ : (رطم هلع يبنلا عم انباصأ )

 .(يوون) . هل هبوث ضعب فّشك : يأ : ( هنع هبوث هل ىبنلارسْحف )

 لاق : ( هيرب دهع ثيدح هّنأل :لاق ؟تلعف مل :انلق «رطملا هباصأ ىّبح )

 لوا دنع بحبي هنأ انباحضا لوقل لبلد تيدا اذه 6157/5539 قوونلا

 .اذهب اولدتساو رطملا هلانيل ؛هتروع ريغ فشكي نأ رطملا
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 هع نا نا فرحي ال اعيش لضافلا نس ئار اذإ لوضفللا نأ ةنيخو

 . ( هريغ همّلعي رواه لف

 هيف اميف اوبغريو اوبّرقتي نأ هتّمأل ميلعت هيف 11١/۳١ (: ١ ) يراقلا لاقو

 .(ةكربو ريخ

 يف انخيش راشأ امك .هقلخ ىلع ىلاعتو كرابت هللا ولع ىلإ ةراشإ هيفو

 .قيلعتلا

 ۲۰  ةكرب منغلا نإ باب - ۲۲۸

 : لاق هنأ مْيَكْح نب كلام نب ديمح نع - /ovY عه

 ةنيدملا لهأ نم موق هاتأف «قيقعلاب هضرأب ةريره يبأ عم ًاسلاج تنك
 :ةريره وبأ لاقف : ديمح لاق ءاولزنف باود ىلع

 انيمعطأ :لوقيو ؛ مالّسلا كئرقي كنبا نإ :اهل لفو يُمأ ىلإ بهذا

 يف حلمو تيز نم ًائيشو «ريعش نم صارقأ ةثالث تعضوف :لاق
 ,مهيديأ نيب هتعضو اًملف ,مهيلإ اهتأمحف «يسأر ىلع اهتعضوف «ةفحص
 نكي مل نأ دعب زبخلا نم انعّبشأ يذلا هلل دمحلا :لاقو «ةريره وبأ ربك

 ! اعيش ماعطلا نم موقلا بصي ملف ءءاملاو ْرمّتلا :نادوسألا الإ انماعط

 ماغّرلا حسماو ,كمنغ ىلإ نسحأ ! يخأ نبا اي : لاق اوفرصنا اًملف

 هيلا ا يف رو وسام يلا راهن
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 نم هللا نوكت «نامز سائلا ىلع ىتأي نأ كشويل ! هديب ىسفن يذلاو
 .ناورم راد نم ا ل

I e 

 دب حرشلا وب

 نإف ؛متغلا اوذختا» : ل اوف لب نس تدستا ( ةكّرب منغلا نإ باب )

 ي ا كاك يع هرم و و هلا ا («ةكرباهيف

 .(۷۷۳) «ةحيحصلا »

 ةريثك عضاوم برعلا دالب يف : ( قيقعلاب هضرأب ةريره يبأ عم ًاسلاج تنك )

 يذلا وه «كّرابم داوب كَنِإ :هيف ءاج يذلا قيقعلا وه هنأ رهاظلاو قيقعلا ىمست

 لهآ لَهُم هنأ هيف ءاج يذلا وهو ءاهنم برقألا وهو «ةفيلحلا يذ يداو نطبب

 مجعم) رظناو )١4/١١(« مدقتو  ملعأ هّللاو- قرع تاذ نم قارعلا

 .(نادلبلا

 : ةريره وبأ لاقف : ديمح لاق ءاولّرنف باود ىلع ةنيدملا لهأ نم موق هاتأف )

 اعيش اطا لرز مالسلا تار كيا نإ ةانهل لو يما قاشا

 .اهوحنو ةطوسبملا ةعصقلاك ءانإ : ةفحص

 وبأ ربك ءمهيديأ نيب هتعضو املف ذ «مهيلإ اهتلمحف «يسأر ىلع اهتعضوف )

 الإ انماعط نكي مل نأ دعب «زبخلا نم انعّبشأ يذلا هّلل دمحلا :لاقو «ةريره

 . ةرخآلا نع اهب مهلاغشنا مدعو ايندلا يف مهّدهز هيف : ( ءاملاو ٌرمّثلا : نادوسألا
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 «حلمو تيز نم ءيشو ريعش نم صارقأ ىلع هللا دمحو ةريره وبأ ربك دقو

 ؟نحن لوقن اذامف

 :(!يخأ نبا اي :لاق اوفّرصنا اّملف !ًاعيش ماعطلا نم موقلا بص ملف)

 .ميئخ نب كلام نب ديمح يبآل ةريره وبأ :لئاقلا

 . بارتلا : ماغرلا :( اهنع ماغّرلا حسماو «كمنغ ىلإ نسحأ )

 اهنع بارتلا اوحسما :يأ ةلمهم نيغب) )7١١/15(: (ضيفلا» يف لاق

 ا نامرو اهناك ادم عا ونام بايع ضرر

 . ةيشاملا ىوأم : حارا : (اهحارم بطأو)

 حارُم يف اولص» :ثيدحلا يف : (ةّنجلا باود نم اهَّنإف ؟اهتيحان يف لصو)
 (ةحيحصلا» يف هجيرخت رظنا . «ةنجلا باود نم اهّنِإف ؛اهّماغر اوحسماو منغلا

 ا .(014)

 نم ةَلثلا نوكت «نامز سائلا ىلع يتاي نأ كْسويّل !هديب يسفن يذلاو)

 .متغلا نم ٌةعامج :ةلثلا : ( منغلا

 منغلا ذاختا ىلع ضحلا هيف :( ناورم راد نم اهبحاص ىلإ بحأ)

 باود نم اهّنأو ءاهاوأم يف ةالصلا زاوجو ءاهيلإ ناسحإلاو «ةكرب اهّنأل
3 

 . ةنجلا

 ال ام تاجاحلا دس نم هب موقت امو ةشيعملا ىف اهتيمهأ ىلإ ةراشإلا هيفو

 .اهريغ دسي



 خفق
 ّيٌرَج» يريده يح
 ىىييوب» 2 ےک

 ۲٠۱ - اهلهأل رع لبإلا باب ۔ ۹

 : لاق هلع هّللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع - 0/4/5

 ؛لبإلاو ليخلا لهأ يف ءالَيُخلاو رخفلاو «قرشملا وحن رفكلا سأر»
 .(منغلا لهأ يف ةنيكسلاو «ربولا لهأ نيدادفلا

 ۸١[. ح .ناميإلا ك- ١ :م .ملسملا لام ريخ ب ١١ «قلخلا ءدب ك- ه5 :خ]

 +٭ حرشلا

 لبإلاف .ةّبلغلاو ةدشلاو ةوقلا :لصألا يف ةزعلا : (اهلهأل رع لبإلا باب)

 نم موصعملاو ءابلاغ رّبكلا ىلإ كلذ يدؤي دقو ءاهلهآل ةبلَعو ةدشو ةوق ببس

 ۰ ,:ىلاعت هللا مضغ

 رخفلاو » : هع هلوق داريإ ثيح نم بابلاب ثيدحلا ةقالع انل حضوي اذهو

 هذه نكلو ءزعلا ىلع ديزت ءاليخلاو رخفلا ذإ ««لبإلاو ليخلا لهأ يف ءاليخلاو

SS 

 لّبق» :ةياور يف :( قرشملا وحن رفُكلا س أر :لاق هلع هللا لوسر 51١

 .« قرشملا

 سرفلا ةكلمم نال ؛سوجملا رفُك ةّدش ىلإ ةراشإ كلذ يفو «هتهج نم : يأ

 يف اوناكو «ةنيدملا ىلإ ةبسنلاب قرشملا ةهج نم تناك برعلا نم مهعاطأ نمو
 («حتف» . هيَ يبنلا باتك مهكيلم قرد نحت جاو کاو ةوسقلا ةياغ

 .(؟ه؟/5)

 . قرشملا لبق نم رفكلا روهظ :يأ):( 3۳٦/۱١ ) (ةاقرملا» يف لاقو
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 .(امهريغو

 «سفنلاب باجعإلا :رخفلا : (لبألاو ليخلا لهأ ىف ءالّيخلاو رخفلاو )

 .سانلا راقتحاو ربكلا :ءاليخلاو

 نم ناسا ت ار ایف نيش نع رتكتلا ف
 1 .(ةاقرم) .(هسفن

 ْثرحُي يتلا رقبلا هب دارملاو «ناّدف عج هّنِإ :لاقو اهَفّمخ هنأ ينابيشلا ورمع يبأ

 .اهيلع

 .ةكسلاو ثرحلا ةلآ نادفلا : يباطخلا لاقو

 هليخو هلبإ يف هتوص ولعي نم وهو نادف عمج :نودادفلاف لوألا ىلعف

 . ديدشلا توصلا وه ديدفلاو «كلذ وحنو هثرحو

 نم نورشكملا مه ليقو «نايعرلاو نورامحلاو نوراّقبلاو نولامجلا مه :ليقو

 .( ةياهنلا) نم ةدايزب (حتف» .لبإلا

 نأل لبولا ربو نم وهو ءىرقلاو ندملاو يداوبلا لهأ :يأ: (ربولا لهأ)
 .(ةياهنلا) .هنم اهنوذختي مهتويب

 ةيدابلا لهأ نعو «ردملا لهأب رضحلا لهأ نع رّبعُت برعلاو» : ظفاحلا لاق

 . «ربولا لهأب
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 راقولاو نوكسلاو ةنينامطلا ىلع قّلطُت :( مّنَعلا لهأ يف ةنيكّسلاو )

 عّسوتلا يف لبإلا لهأ نود ًابلاغ ٍمِهّنَأل ؛كلذب منغلا لهأ صخ اّمإو «عضاوتلاو

 .(حتف» .ءاليخلاو رخفلا ببس نم امهو «ةرثكلاو

 : لاق سابع نبا نع هاله / 5

 ءاذكو اذك ةنّسلا يف اهنم حبذي ءاشلا نإ ءءاشلاو بالكلل تبجع
 .اذكو اذك ىدهيو

 ! اهنم ٌرثكأ ِءاشلاو ءاذكو اذك ةدحاولا ةبلكلا عنضت ؛ بلكلاو

 * حرشلا

 ءاذكو اذك ةّئسلا يف اهنم حبذُي ءاشلا نإ ءءاّشلاو بالكلل تبجع)

 ٌرْثكأ ءاشلاو ءاذكو اذك ةدحاولا ةبلكلا عضت ؛بلكلاو ءاذكو اذك ىدهيو

 ءاهدلاوتو بالكلا رمأ نم  امهنع هَّللا يضر - سابع نبا بجعت هيف : ( !اهنم

 كلذ لعلف .ريثك ءيش اهنم ىدهيو حبذي يتلا ءاشلا نم لقأ يهف كلذ عمو
 إف منغلا اوذختا» : مدقتملا ثيدحلا يف هلي يبنلا اهب حرص يتلا ةكربلا نم

 . «ةكرب اهيف

 .هتردف عيدبو هللا قلَح يف رّبدتلاو لّمأتلا نم ملسملا ىلع يغبني ام هيفو

 فتصلا دارم نأ يل ادب يذلاو «بابلاب رثألا ةقالع نع ءرملا لءاستي دقو

 يفاني ال ءادهإلاو حبذلاو ءاهلهأل رع يهف «يشاوملا نم راثكتسالا ىلع تحل ا

 .ثيدحلا يف مدقت امك ةققحتم ةكربلا ذإ «كلذ
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 نم هذاختا نايبظ ابأ باطخلا نب رمع رمأ نم هدعب يذلا رثألا تلق ام ديؤيو

 . ملعأ هّللاو «يشاوملا جاتنإ نم راثكإلاو ءءايباسلاو ثرحلا

 : لاق نايبظ يبأ نع - هل

 نافلأ : تلق ؟كؤاطع مك !نايبظ ابأ اي : باطخلا نب رمع يل لاق

 نأ ليف اتا فار ت را نه دخت اا نايا اي هل لاق ةئامسمتعو
 ۰ .ًالام مهعم ءاطعلا دعي ال «شيرق ةملغ مكيلت

 +٭ حرشلا ب

 الو لاؤسلا هيف :(؟كؤاطع مك !نايبظ اب اي :باطخلا نب رمع يل لاق)

 e ا

 :(ثرحلا نم ذختا !نايبظ ابأ اي :هل لاق «ةئامسمخو نافلأ :تلق)

 .رامثلاو عرزلا : ثرحلا

 . اهترثكو يشاوملا يف جاتنلا : (ءايباسلاو )

 .مكحلاو ةيالولا نم :مكّيلَت :( شيرق ةملغ مكيلت نأ لبق نم )

 .لاملا ةّلق نع ةيانك : (ًالام مهعم ءاطعلا دعي ال

 ام يشاوملا نم راثكإلاو «لاملا عانطصاو ةزعلا بابسأب ذخألاب ةاصولا هيف

 .كلذ نكمأ

 سيل ذإ اهلهأل و تررتلا اهنا ن1 كينغ ونا كتانبلاب نفتلا والو

 ركذ نكلو  ملعأ هّللاو  ًاضيأ هانعم يف ام نكلو «بابلا ىف طقف دارملا وه لبإلا
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 .مدقت امك برعلا لاومأ سفنأ اهّنأل لبإلا

 : لاق نزح نب ةدبع نع - 07/68

 : هع ىبتلا لاقف ءءاّشلا باحصأو لبإلا لهأ رخافت

 انأ تثعبو «منغ يعار وهو دواد ثعبو . منغ يعار وهو ىسوم ثعب)

 .(دايجأب ىلهأل امنغ ىعرأ انأو

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 ٭ حرشلا دب

 ءاشلا باحصأو لبإلا لهأ رواحت :يأ : (ءاشلا باحصأو لبإلا لهأ رَّخافَت )
 .ملعأ هّللاو ءاّزع رثكأ امهيأ

 يعار وهو دواد ثعبو «منغ يعار وهو ىسوم ثعب : هيَ يبنلا لاقف)

 يلي ةّكمب عضوم :دايجأ :(دايجأب يلهأل ًامنغ ىعرأ انأو انأ تشعبو «منغ

 . ةماعلا دنع روهشم فورعم وهو .افصلا

 رع لبإلا نأ هيفو ؛منغلا لهأ يف ةنيكسلا ذإ لبإلا ىلع ةاشلا ليضفت هيفو

 . مدقت امك كلذك اهلهأل زع ءاشلا ٌنأو ءاهلهأل

Ne gE هيفو 

 ًايبن هللا ثَعِب ام) : لاق هلت يبّنلا نع :(۲۲۹۲) (فئصملا حيحص ) يفو

 طيرارق ىلع اهاعرأ تنك معن :لاقف ؟تنأو :هباحصأ لاقف ءمنغلا ىعر الإ
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 .(ةكم لهأل

 مسا :لاق نم لوق نم حجرأ وهو مهردلا وأ رانيدلا نم ءزج : طاريقلاو
 NE ERDE OMOEA زارا عورم

 )5:/4١:(.

 ؛ةوبنلا لبق منغلا يعر نم ءايبنألا ماهلإ يف ةمكحلا» :ءاملعلا لاق :هيفو

 نالو مهتّمأ رمأب مايقلا نم هنوفّلكي ام ىلع اهيعرب نّرمتلا مهل لصحي نأ

 اهيَّعر ىلع اورّبص اذإ ِمُهَّنَأل ؛ةقفشلاو ملحلا مهل لصحي ام اهتطلاخم يف

 اهودع عقدو «حرسم ىلإ حرسم نم اهلقنو «ىعرملا يف اهقرفت دعب اهعمجو

 عم اهقرفت ةدشو اهعابط فالتخا اوملعو «قراسلاك هريغو عبس نم

 اوقّرعو ؛ةّمألا ىلع ربصلا كلذ نم اوفلأ ؛ةدهاعملا ىلإ اهجايتحاو اهفْعض

 ءاهفيعضب اوقفرو ءاهرسك اوربجف ءاهلوقع توافتو ءاهعابط فالتخا
 اوفْلُك ولاّمم لهسأ كلذ ةّقشمل مهلّمحت نوكيف ءاهل هالا اونسعاو

 يعرب كلذ ىلع جيردتلا نم مهل لصحي امل ؛ةلهو لوأ نم كلذب مايقلا

 1 . منغلا

 قرفت نم رثكأ اهقرفت ألو ءاهريغ نم فعضأ اهنوكل كلذب منغلا تصحو
 عمو «ةفولأملا ةداعلا يف اهنود طبرلاب رقبلاو لبإلا طبض ناكمإل «رقبلاو لبإلا

 .اهريغ نم ًادايقنا عرسأ يهف اهقرفت ةيرثكأ

 ناك ام للا ىلع قلخلا مركأ هنوك ملع نأ دعب «كلذل هيت يبنلا ركذ يفو

 ءايبنألا نم هناوخإ ىلعو هيلع هتنمب حيرصتلاو «هبرل عضاوتلا 200 ميلف
 ااا ركاش لغو هيلع ةو لاا ول ش
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 ٠١  2باب الأعرابية  ۲۹۲

 ٠/ - 8لاق ةريره يبأ نع :

 ,تاّنصحملا يمرو ,سفنلا لثقو ءهللاب كارشإلا نهلوأ : عبس بس رئابكلا»

OT 

 .[عوفرملا مكح يف وهو ءًافوقوم حيحص ]

 دب حرشلا +“

 «كارشإلا نم ًامرج مظعأ كانه سيلف : (هّنلاب كارشإلا نهْلوُأ : عبس رئابكلا )

 ٠١[. :نامقل] © ميظع ملّظل كرشلا نإ ظ : ىلاعت لاق

 i دنا حرا هامه اكو
 .[ 48: ءاسنلا ]

 4 ًاديعَب ًالالَّض لص ْدَقَف هللاب كرشي نمو إل :هناحبس لاقو
 :.[ :١١5 ءاسنلا ]

 كرشي نم هّنِإ# : هناحبس هلوق يف امك ؛كرشملا ىلع ةنجلا هللا مرح كلذل

 «راّصنأ نم نيملاظلل امورنا هاوأمو ةنجْلا هَل هللا مرح دقق هللاب
 ۰ ۷٣[. : ةدئاملا]

 سَقَتلا نولي الو إل : ىلاعت هلوقل ّقحلاب الإ اهلّثق دارملا : ( سّنلا لثقو )
 .[14 :ناقرفلا ] قحاب الإ هللا مرح يتلا

 .(۸/ ٦ ) ليصفتلا رظناو «نهفاذق :يأ :( تانصحملا يمرو )
 ىلإ دوعي نأ وه» :(ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق :( ةرجهلا دعب ةيبارعألاو )
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 ىلإ ةرجهلا دعب عجر نم ناكو .ًارجاهُم ناك نأ دعب بارعألا عم ميقيو «ةيدابلا

 1 تركك ی را ر کر

 .( ۲۲٤١٤ ) (ةحيحصلا» . (ةرجهلا دعب برعتلاو » : ةياور يفو

 دالبلا نم ءرفكلاو برغلا دالب ىلإ رفسلا :( برغتلا ) :هوحنو :انخيش لاق

 بلقلا نم وهو !(ةرجهلا) ب مهضعب كلذ يمسي دقو «ةرورضل الإ ؛ةيمالسإلا
 نم نوكت امِإ (ةرجهلا) نإف ءرصعلا اذه يف هب انيلتبا يذلا ةيعرشلا قئاقحلل

 .«ناعتسملا وه هّللاو .مالسإلا دالب ىلإ رفكلا دالب

 : ىقبيو «رئابكلا نم ًاعبرأ انه  هنع هللا يضر ةريره وبأ ركذو : تلق

 (ةحيحصلا» رظناو .ابرلا لكأو «ميتيلا لام لُكأو «فحزلا نم رارفلا

 .(5؟44)

 ١ ىرقلا نكاس باب - ۲۹۳

 : هع هللا" لوسر يل لاق : لاق نابوث نع 0

 .«روبقلا نكاسك روفكلا نكاس إف ؛روفُكلا نكست الد

 .ىرقلا :روفكلا : دمحأ لاق

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 ٭ حرشلا د

 «ساثلا نع ضرألا نم دعب ام :روُفّكلا : يبرحلا لاق :(روفُكلا نكست ال)

 e يعكس اك ولا له E فمما نان يك

 .«ةياهنلا» . (رْفَككلا ةيرقلا نوُمسُي ماّشلا لهأو «روبُقلا يف مهّناكف
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 ةديعبلا ىرُقلا : يأ :ررفكلا نكست ال) :( ٤١١/١ ) «ضيفلا» يف ءاج

 .رقك هدحاو ءًأردان ًالإ ٌدحأ اهب ري ال يتلا ساّنلا نع

 .«ماشلا لهأ هب ملكتي نم رثكأو يرشخمزلا لاق

 وه :يأ» :ًاضيأ «ضيفلا» يف ءاج :(روبُقلا نكاسك روفُكلا نكاس ٌنِإف )

 ةرومعم ةلماخ اهنأل اروغُك تمس «عمجلاو زاضمألا دهاشي ال تلا ةلزنمب

 .يرشخمزلا هلاق ءراصمألا ةهابنو ندملا ةرهش يف تسيل مسالا

 ملعلا نع مهدعبل ىرقلا لهأ نأ :هانعم :ريسيتلاب موسوملا ريسفتلا يفو

 تّيم لهاجلا :ليق مّن نمو «مهنيد رمأل مهدهاعت ةّلقو مهلهج يأ «ىتوملاك

 .نَمَك هبوثو «ربق هتيب «نئدي مل نو

 لد دقو «ركُذ امل مومذم هّنإف كلذ وحنو ةيدابلا ىنكس نع يهتلا هيفو

 00 قلا لاا كلذ ىلغ
 نجسلا نم ينجرخأ ذِإ يب ب نسحأ دقو: فسوي نع ةياكح ىلاعت لاق

 ]1 : فسوي] 4 ودبْلا نم مكب ءاَجَو

 مكحب مهيلإو هيلإ قحلا نابسحإ ةلمج نم ؛ودبلا نم هتوخإ ءيجم لّعجف

 .هعمو هتوخإ عم َلَعَف امب قحلا ىلع ءانث وهف «ةيعبتلا

 اهيلع هدمّحو «معتلا نم رصم ىلإ فيرلا نم لقنلا مهضعب دع مث نمو
 فطللا دالب ىلإ لهجلاو ءافجلا دالب نم ينلقن يذلا هلل دمحلا : لاق ثيح

 . ملعلاو

 ناسنإلا لامك نم يضتقي ىرقلا ىنكس هللا لعج دقو :ةيميت نبا لاق
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 نأامك «ةيدابلا ىنكس هيضتقي الام بلقلا ةّقرو نيدلاو ملعلا يف

 ىف وكي الام الا نانو ىا او ن دنا ةا م يجو داملا

 . ىرقلا

 ةيدابلا ىنكس نوكي دقف «عنامل يضتقملا فّلخت زاج ْنِإو ءلصألا وه اذه

 . ( ىرقلا نم عفنأ

 «فئصملا خيش مصاع نبا وه دمحأ :(ىرقلا :روفُكلا :دمحأ لاق)

 : نلاعت هللا انهم

 ۲٠٤  عالتلا ىلإ ودبلا باب 89

  - oA. | foلاق هيبأ نع حيرش نع :

 ,معن : تلاق ؟ودبي هلت يتلا ناك لهو : تلق ؛ودبلا نع ةشئاع تلأس

 » .«عالتلا ءالؤه ىلإ ودبي ناک

 ٭ حرشلا د

 يِبّنلا ناك لهو : تلق ؛ودبلا نع ةشئاع تلأس :لاق هيبأ نع حيرُش نع)

 نع دّعبيل كلذ لعفي نوكي نأ هبشي ءودبلا ىلإ جّرخ :يأ :(؟ودسي هلل
 . «ةياهنلا» .هسفنب ولخيو سائلا

 ٍلفس ىلإ ولع نم ءاملا قياسم : (عالتلا ءالؤه ىلإ ودبي ناك« معن :تلاق)

 فرشأو ضرألا نم ردحنا ام ىلع عقي ؛دادضألا نم وه ليقو ةعُلَت اهدحاو

 داما نابل ون
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 ۲٠٦  رومألا ىف ةدؤتلا باب - ۳

 : [يرصبلا وه] نسحلا نع - ۲| ۴

 هولأي ملف «هنباب هالوم ىصوأف «هل ىلومو هل أنبا كرتو يفوت الجر نأ
 .هزّهجف «ملعلا بْلْطَأ ينرّهج :هل لاقف «هجوزو كرد ىّمح

 كْمّلعأ يل لقف قلطنت نأ تدرأ اذإ :لاقف ,هّلأسف ًالاع ىتأف
 الو ءربصاو هللا قتا» :لاقف ,ينمّلعف جورخلا ينم رضح :لاقف

 .(لجعتست

 .ثالث نه اإ ؛نهاسني داكي الو ءاجف هلك ريخلا اذه يف : نسحلا لاق

 خارتم مئان لجرب وه اذإ َراَدلا لزن اًملف «هتلحار نع لّزن هّلهأ ءاج املف

 ! ةمئان هتأرما اذإو ,ةأرملا نع

 ذخأي نأ دارأ اًملف ءهتلحار ىلإ عجرف ؟اذهب رظتنأ ام ديرأ ام هّللاو : لاق

 : لاق فيّسلا

 ام : لاق هسأر ىلع ماق اًملف «عجرف ««لجعتست الو ءربصاو «هّللا قتا»

 عرف «هركذ هفيس ذخاي نأ دارأ اًملق .هتلحار ىلإ عجرف اعيش اذهب رظعنأ

 هلّبقو هقناعف هيلإ بنو هآر ملف ءلجرلا ظقيتسا هسأر ىلع ماق اًملف «هيلإ

 .هلءاسو

 تبصأ ؛ًاريثك اريخ كدعب هَّللاو تبصأ : لاق ؟يدعب تبصأ ام :لاق

 ينزجحف ءرارم ثالث كسأر نيبو فيّسلا نيب ةليللا تيشم يأ كدعب هّللاو
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 »ب حرشلا نب

 .رومألا يف لّجعتلا مدعو تّبتلاو يّناتلا : ةدّوتلا : (رومألا يف ةدّوَتلا باب )

 دواد وبأ هجرخأ . «ةرخآلا لمع يف الإ ءيش لك يف ةدّوَتلا» : ثيدحلا يفو

 )١54(. (ةحيحصلا»و «( 4055 ) (دواد يبأ ننس حيحص ) رظناو «هريغو

 :( هولأي ملف «هنباب هالوم ىصوأف «هل ىلومو هل انبا كرتو يفوت الجر نأ )

 .هدّيس نبا ةيبرت يف رصقي ملو هتّيصو ىّضمأ : يأ

 املاع ىتأف .هزّهجف «ملعلا بّلْطَأ ينزهج :هل لاقف «هجوزو كّردأ ىّنح)

 5 ةدافإلاو ءاملعلا ةراشتسا ةيمهأ هيف : ( هّلأسف

 ىلع عقي ام نايب هيف :( َكّمّلعأ يل لقف قلطنت نأ تدرأ اذإ :لاقف)

 : ىلاعت هّللا لاق «سانلا ةّماعو ملعلا بآلط عم نواعتلا بجاو نم ءاملعلا

 بجي مسقف «[۷ :ءايبنألا] 4 نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اوُلأساَف»
 .هانعمب انخيش هلاق .ةباجإلا مهيلع بجي مسقو «لاؤسلا مهيلع

 . لجعتست الو «ربصاو هللا قنا :لاقف «يِنّمّلعف جورخلا ينم رضح :لاقف )

 .اهيف ام اياصولا عماوج نم رومألا هذه يف ذإ : ( هلك ٌريخلا اذه يف : نسحلا لاق

 .بابلا دهاش وه «لجعتست الو » : هلوقو

 E E احر تال دوف
 هب لحب اوا عنب

 خارتم مئان لجرب وه اذإ ءَرادلا لّرن اًملف «هعلحار نع لّرن هله ءاج اًملف)

 ال رمألا : يأ :(؟اذهب رظتنأ ام ديرأ ام هّللاو : لاق !ةمئان هتأرما اذإو «ةأرملا نع

 !لتقلا يف ةعراسملا يغبنيو «يّورتلاو راظتنالا ىلإ وعدي
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 الو ربصاو ههّللا قّثا :لاق فيّسلا ذخأي نأ دار اًملف ؛هتلحار ىلإ عّجرف )

 ولا رد ف : يأ :( لجعتست

 «هتلحار ىلإ عجرف ايش اذهب رظعنأ ام :لاق هسأر ىلع ماق اًملف ؛عجرف)

 «لجّرلا ظّقيتسا هسأر ىلع ماق اًملف «هيلإ عّجرف «هركذ هفيس ذخأي نأ دارأ اًملف

 .ماقو ضهن :يأ : بنو : ( هقناعف هيلإ بنو هآر اًملف

 رومأ نم كعم ىرج اذام : يأ :(؟يدعب تبصأام :لاق هلءاسو هلّبقو)

 . ينتكرت نأ دعب ءايشأ نم كل عقوو

 ةليللا تيشم ينا كّدعب هّللاو تْبصأ «ًاريثك ًاريخ كعب هّللاو تبصأ :لاق )

 : ( كلّتق نع ملعلا نم تبصأ ام ينرجحف «رارم ثالث كسأر نيبو فيسلا نيب
 . مرحنا ماقم يف ىلوملا نأ انخيش يندافأ دقو «ينعتم : يأ

 . لاجعتسالا مدعو ربصلاو ملحلاو ةانألاو هناحبس هللا ىوقت ىلع ثحلا هيف

 بلطو «مهئارآ نع جورخلا مدعو «مهترواشمو ءاملعلا نم ةدافإلا هيفو

 . ةرخافملاو ةاهابملل ال لمعلل مّلعتلا هيفو «مهنم ةّيصولا

 ۲٠۷  رومألا ىف ةدؤتلا باب _ 4

 : هلع يبنلا ىلا لاف لاق سيقلا نبع حشا نع 1/14

 .«هّللا امهّبحي نْيَقْلْخَل كيف ّنِإ»

 :لاق ؟هَّللا لوسر اي امه امو : تلق

 :لاق ؟ائيدح وأ ناك اميدق :تلق ,(؛ءايحلاو ملحلا»

۲. 



 .«امهدق»

 .هّللا امهّبحأ نيِقّلُخ ىلع يَّلَبِج يذلا هلل دمحلا : تلق

 الا كلا ن يه ىف نبل

 * حرشلا

 كيف نإ :هدعب يذلا ثيدحلا يف :(هَّللا امهّبحي نْيَقُلُخَل كيف َنِإ)

 .(نيتلصخ

 يذلا ثيدحلا يفو :(ءايحلاو ملحلا :لاق ؟هّللا لوسر اي امه امو :تلُق)

 1 .(ةانآلاو ملحلا» : كلذك هدعب

 .(ةياهنلا ) .ءالقعلا راعش نم كلذو رومألا يف تبثتلاو ةانألا : ملحلاو

 وأ «ملاظلا ةافاكم ريخأتو لقعلا :ملحلا) : ( 47/5 «ضيفلا» يف لاقو

 .( كلذ ريغ وأ هنع وفعلا

 سيقلا دبع جشأ فاصتا :يأ :(ًامبدق : لاق ؟ًائيدح وأ ناك ًاميدق :تلق)

 .ًايدق ناك نيتفصلا نيتاه يف

 : يأ : ينلَبَج : ( هللا امهّبحأ نيِقّلُخ ىلع ينكَّبَج يذلا هّلل دمحلا :تلق)

 .ةيادهلا ةمعن امّيس الو همعنو هئالآ ىلع ىلاعت هَّللا دمح هيف

 ىلع اومدق نيذلا دفولا يقل نم اّندح :لاق ةداتق نع - ٥ / ۸٠

 ىردخلا ديعس يبأ نع- ةرضت ابأ ةداتق ركذو  سيقلا دبع نم هل يبنلا

۳١ 



 :سيقلا دبع حشأل هلي يبنلا لاق : لاق

 .«ةانألاو ملحلا : هّللا امهّبحي نيتلصخل كيف نإ»

 ١١[. 35ه ج «ناميإلا ك١ :م]

 بف حرشلا د

 ملحلا :هّللا امهّبحي نيتلصَخل كيف نإ :سيقلا دبع جشأل هلت يبنلا لاق)
 وأ ةليضف نوكي ناسنإلا يف قُل يه «ةَلْصَخ ىتغم :نيتلصخل : (ةانألاو
 :ةليذر

 تناك نمو ءًاصلاخ ًاقفانم ناك هيف نك نم عبرأ» : هيلع قفتملا ثيدحلا يفو
 .«اًههعَدَي ىتح .قافنلا نم ةلصَخ هيف تناك ّنهنم ٌةلِصَخ هيف

 . ةلجعلا مدعو تبغتلا : ةانألا

 يف ءرملا حدم نع يهتلا هضقاني ال اذهو)» : ( ٤۷۳/۲ ) «ضیفلا» يف لاق
 لور نارا هم وعيب ال ولا یوو ا نمناک ام نهو

 " كلذ ناب هرّبخأف «باجعإ هنم هقحلي ال حدملا نأ جشألا لاح نم ّملَع هلع هللا

 . (هَّحَّنَم ام ىلع هللا ركشيو ءاموزل دادزيل هللا هّبحي ام

 .(۱۸۹/۱ ) هحرش ىف يوونلا هلاق ام ديزملل رظناو

 جشأ- جشألل هلل لب يبنلا لاق : لاق سابع نبا نع 2 055

 : - سيقلادبع

 .«ةانألاو ملحلا : هّللا امهّبحي نيِّلصَخ كيف نإ ١

 ٦] 56ه ح ,ناميإلا ك-١ : م]

 فردت



 تر

 ےک ور صج ےک

 امهّبحي نيتلصخ كيف نإ : -سيقلادبع ّجشأ جشالل هلت يِبّنلا لاق)
 . هلبق ام رظنا : ( ةانآلاو ملحلا : هللا

 نم ريثكب هل هلعف دقو «هناتتفا نمأ اذإ ؛ههجو يف لجرلا حأدم هيفو

 )٠١١/١(. «لامكإلا لامكإ» رظناو  مهنع هللا يضر  ةباحصلا

 ٥ _ ىغبلا باب - ۲۹۸

 : لاق سابع نبا نع - ۸۸ / ۷

 .«يغابلا كَل لبج ىلع ىغب ًالبج نأ ول»

 + حرشلا

 كدلا لّصأ» :(ةياهنلا يف لاق : ( يغابلا لدل لبج ىلع ىّعب ًالبج نأ ول)

 .«رسكلا

 ىتح هرّسكو هبرض اذإ هد دقو قدلا :كدلا» ::حاحصلا راتخم» يفو

 . (ضرألاب هاوس

 .هبحاص ةازاجم نم بيهرتلاو يغبلا مذ هيفو

 داقي ىتح ءاهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل» :( ۱۸۳/١۱۳١ ) ثيدحلامدقتو

 . ( ءانرقلا ةاشلا نم ءامجلا ةاشلل

YY 



 لاق هب يبنلا نع ديبع نب ةلاضف نع 2 04

 ؛ًايصاع تامف هّمامِإ ىصعو ةعامجلا قّراف لجر : مهنع لأسي ال ةثالث»

 ةنؤم اهافكو اهجوز باغ ةأرماو «هدّيس نم َقِبَأ دبع وأ ةمأو ,همع لأست الف

 .هدعب تجرقو تجربتف ايندلا

 هرازإو ءايربكلا هءاذر نف ؛هءادر هللا عزان لجر :مهنع لأسي ال ةثالثو

 .«هّللا ةمحر نم طونقلاو ءهّللا رمأ يف كاش لجرو «هزع

 *ب حرشلا د“

 .نيكلاهلا نم مهف :( مهنع لاسي ال ةثالث )

 نارود غر ةا و هفرشلا رك لاب لعبا صحت مهاد فراخ رز

 رظناو «نيملسملا ةعامج ىهو ةدوهعملا ةعامجلا : يأ دهعلل ماللا : ةعامجلا

 .(7؟0 1/١ (ضيفلا»

 «لضفلا» يف يناليجلا هلقنو ( ۲١٠/٠١ ) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 مهكرت وأ مهقراف :يأ «نيملسملا ةعامج ةعامجلاب دارملاو» :( ۹ /۲)

 .دادترالاب

 تلصح يتلا ةعيبلا دقع لح يف يعسلا ةقرافملاب دارملا : ةرمج يبأ نبا لاقو

 . «ءيش ىندأب ولو «ريمألل

 نم ءيش نع ءاهتنالا وأ تابجاولا نم بجاوب مايقلاب :(همامإ ىصعو)

 .نيدلا يف عادتبال وأ «تايهنملا

TE 



 :ةيمهألاو ديك تلل راركفلا : عفع لاس الق ؛ًايصاغ تانقو

 مث ةعامجلا قرافو ةعاطلا نم جرخ نم » :( )۱۸٤۸ «ملسم حيحص » يفو

 .(« ةيلهاج ةتيم تام ؛تام

 .هنع بيغتو بره :يأ :( هدّيس نم َقَبَأ دبع وأ ٌةَمَأو)

 :يأ : تَحّربت :(تجّربتف ايندلا ةنؤم اهافكو اهُجوز باغ ةأرماو )

 اهؤافو لقو تدسفو «لاجرلل اهنساحم تربأو اهّتنيز ترّهظأ

 .اهجوزل

 .ةلكشملا ةنتفلاو داسغلا :جّرَمْلا :(هدعب تجرمتو)

 نأ دهشي ؛ملسم ءىرما مد لحياال) : هلي هللا لوسر لاق :لاق هّللادبع نع

 بّيشلاو «سفنلاب سفنلا :ثالث ىدحاب الإ هّللا لوسر يّنأو هللا الإ هلإ ال

 كشر «(1۸۷۸) فّتصملا هجرخأ .«ةعامجلل كراتلا هنيدل قرافملاو «ينازلا

(۱1۷1). 

 هرازإو «ءايربكلا هءادر نف ؛هءادر و : هع لانني ال ةثالثوو

 ٤۲۹ /٥٥۲(. ) رظنا : (هزع

 تاومّسلا رطاَف كش هللا يفأ» : ىلاعت لاق : (هّللا رمأ يف كش لجرو )

 ٠[. : ميهاربإ ]  ضرألاو

 ا لاكن ا عيد وس املا ا مدلل وحر خم طودشلا وز

 .[۸۷ :فسوي ] 4 تورفاكلا مولا الإ هللا حور نم سايب ال ُهّنِإ ف

 0 د دلع
37 23 2 
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 نع [ةركب يبأ ] دج نع هيبأ نع زيزعلا دبع نب راكب نع - ه6
 :لاق هلت يبنلا

 قوقعو يغبلا الإ ةمايقلا موي ىلإ ءاش ام اهتم هللا رؤي بون لك

 .«توملا لبق ايندلا يف اهبحاصل لّجعي ٠ ,محرلا ةعيطق وأ « نيدلاولا

 ب ٥۷ « ةمايقلا ةفص ك- 70 :ت .يغبلا نع يهنلا يف ب ٤١ «بدألا ك- ٠ :د]

 . [رجح نب يلع انثدح

 ٭ حرشلا د

 اهبحاصل رخؤي :يأ :(ةمايقلا موي ىلإ ءاش ام اهنم هّللا رّخؤي بونُذ لك )
 . ةبوقعلا

 ءالبلا نأ ىلع هيبنت هيف: ( محّرلا ةعيطق وأ «نيدلاولا قوقعو يغبلا الإ
 نع يوانملا هلقن .ةرخآلا ءالب عفدي ال ؛ايندلا يف ةعيطقلا ببسب

 .«فاحتإلا»

 رظناو «بنذلا مظع نم اهيف امل :( توملا لبق ايندلا يف اهبحاصل لجعي )
Y۳) /(. 

 o 3 د

 ٢| - لاق ةريره يبأ نع :

 نيع يف عذجلا وأ لدجلا ىسنيو ‹هيخأ نيع يف ةاذقلا مكدحأ رص

 . (هسفن

 .ةريبكلا ةيلاعلا ةبشخلا «لذجلا» : ديبع وبأ لاق

 فرحا



 تر
 یں ے9 لج

 +٭ حرشلا +

 ؛بارشلاو ءاملاو نيعلا يف عقي ام يه :( هيخأ نيع يف ةاذّقلا مكدحأ رصبي )

 . «ةياهنلا» .كلذ ريغ وأ خسو وأ نيط وأ نبت وأ بارت نم

 . «ةياهنلا» .عطقي ةرجشلا لصأ  حتفلاو رسكلاب (:  لذجلا ىسديو )

 . عرفلا باهذ دعب اهريغو ةرجشلا لصأ «طيسولا » يفو

 .اهوحنو ةلخنلا قاس :عذجلا : ( هسفن نيع يف عذجلا وأ )

 لا قرر نك دنع ةيريصو ب قيذقلا رك هدا ذك ۔ريثألا نبا لاق

 ىلإ عذجلا ةبسنك هيلإ هتبسن ام بويعلا نم هيفو مهرب و شالا كويغ

 .(ةاذقلا

 ٌبحو هصقنل ناسنإلا ناك و :. فذحب (  455/5) «ضيفلا» ىف لاقو

 هب ىمعيف «هئافخ عم هكرديف ؛هيخأ بيع يف رظنلا قيقدت ىلع ىخوتي هسفن

 .هب ءافخ ال رهاظ هسفن ىف بيع نع

 ضرعأو هيخأ ضرع نع فكو هنأش مزلو «هناسلو هبلق ظفح نم هللا محّرف

 ٠ شعب ال امع

 لاوحألا ميلستف «هتمادن تاقو «هتمالس تماد ةيصولا هذه ظفح نمف

 : لئاقلا رد هّللو «ملعأو ىلعأ هّللاو «ملسأ اهلهأل

 هيف وه يذلا بيعلا نع ىمعيو هريغ بيع یری ناسنإ لک ىرأ

 حت الو شالا برب لفعشت الو ءاهقيكرتو كسفن ةن حالصاب اغتشاف

YY 



 .بيغلا رهظب مهل ٌعداو ,مهتاروع
 هّللا هجو ءاغتبا ركنملا نع يهتلاو فورعملاب رمألا كرت يضتقي ال اذهو

 كب رمألا يضفي ىتح ؛تاوعدلاو دارفألا دّقنل كسفن ْعَرفُت ال نكلو «ىلاعت

 دارفألا رك ذب ًابطر كناسل ٌلظيف هللا ىلإ ةوعدلاو ىلاعت هّللاركذ عدو ىلإ

 :لوقي لجو رع هّللاو «ساّنلا حالصإ معزب «كلذب ًاعتمتسم ًاذّدلتم تاعامجلاو

 ١4( :ةمايقلا] 4 هريذاعم ىَقْلَأ ولو « ةريصب هسفن ىَلَع ناسنإلا لب 9

 ١6[.

 ام عم اذه ضراعتي الو :( ةريبكلا ةيلاعلا ةبشخلا (لذجلا : ديبع وبأ لاق )

 وأ ةرجشلا لّصأ لذجلا نأ ؛مجاعملاو ثيدحلا ني ال لا

DSا يا وصل ايتام دما اذا  

 . قيفوتلا هّللابو «ًاريبك ًايلاع نوكي
 و و ولا نم و ف و ةا را

 .عفرلاو فقولاب قّلعتي

 :لاق رف نب ةيواعم نع - هو" 0١

 ,هثردابف اعيش تيأرف ؛قيرطلا نع ىذأ طامأف «َينزمْلا لقْعُم عم تنك

 ؟يخأ نبا اي تعنص ام ىلع كلمح ام :لاقف

 تعمس ! يخأ نبا اي تنسحأ :لاق «هتعنصف ًائيش 8 7 كتيأر :لاق

 : لوقي هل يبنلا

A۸ 



 هل تلقت نمو :ةنسح هل بنك «نيملسملا قيرط نع ىذأ طامأ نمد

 .(ةنجلا لحد ةنسح

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 دي حرشلا د“

 :( هثردابف اعيش تيارف «قيرطلا نع ىذأ طامأف «ينزملا لَقْعَم عم تنك)

 ةطامإو .. » هيفو ( 177/1576 مقر ثيدحلا رظناو «هتيحنت ىف تعرسأ : يأ

 . (ةقدص قيرطلا نع ىذألا

 اعيش عنصت كئيار لاق« يخ نيا اي دعم ا ىلع كلم ام: لاقفر

 .ءادتقالاو يسأتلاب ميلعتلا هيف : ( هّتعنصف

 ىلع هل أزفح ؛تنسحأ نسحملل لوقلا هيف : ( !يخأ نبا اي تنسحأ :لاق)

 ريا ىف زارعسالا

 . نوملسملا هكلسي يذلا : يأ: ( نيملسملا قيرط نع )

 :ىلا رک يا لة هل تليف نمو هس تفك

 . ةنجلا

 نم :لوقي ( يغبلا باب ) تحت ثيدحلا اذه هلعج يف فتصلا ناك :ةدئاف

 ىف ید مضي نم تيك ةنسح هلا يك نينا خرط وع یف طاع

 . يغبلا نيع وهل اذه نإف !مهضارعأ يف نعطلاو مهبولق ل قرط

۳۹ 



 .ملعأ هّللاو ءايونعم وأ ايدام ىذألا اذه ناكأ راّثلا هّعّضو نم ءازجف ةّنجلا لوخد ىذألا طامأ نم ءازج نأ امكو

 « 18  ةيدهلا لوبق باب - ۹

 : لويه يبنلا نع «ةريره يبأ نع 0

 .«اوباحت اوداهت»
 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 ب حرشلا *

 اهلسريلو ةيدهلا طعيل :يأ «يداهتلا نم رم اوداهت :(اوباحت اوداهت )

 بولقلا نئاغضل ًايفنو بولقلل ًافيلأت ةيدهلا يف نال كلذو «ضعبل مكضعب
 . فرصتب (ضيف» .رودصلا مئاخسل ًاداعبإو

 : لوقي سنا ناک :لاق تباث نع - 515/51

 دي حرشلا #

 .ًاضعب مكضعب طعيل :يأ ؛ءاطعلاو لّذبلا نم: ( مكتيب اولذابت ایاز

 يعسلا هيفو «مكنيب دولا ديزي نأ ىرحأ كلذف : يأ :(مكنيب امل دوا هتاف )
 . ىلاعت هللا يف ةبحلا ةدايزو بولقلا فيلاتل

Y٠ 



 قر
 یف ے9 ںیج
 یی ور و ےک

 اَمَل ةّيدهلا لبقي مل نم باب _ ۷

 ۲۷١ سائلا يف ضغبلا لخد

 : لاق ةريره يبأ نع - 164

 تعسف هطخستف «هضوعف «ةقان هل ٤ يبنلل ةزازف ينب نم لجر ىدهأ

 : لوقي ربنملا ىلع هلت يبنلا

 .هطخسي مث «يدنع ام ردقب هضّرعأف ,مهدحأ يدهي»

 وأ يشرف نم الإ ةيده برعلا نم اذه يماع دعب لبقأ ال !هّللا ماو

 ۰ .«يسود وأ ‹يفقث وأ «يراصنأ

 فيقث ىف ب الا“ «بقانملا ك- 45 :ت .ايادهلا لوبق يف ب- 55 «ةراجإلا- ك :د]

 1 ش .[ ةفينح ينبو

 +٭ حرشلا دب

 ناك ر هيَ هلع يبنلا نأل : ( هّضّوعف «ةقان هِيَ يبنلل ةزازف ينب نم لجر ىدهأ )

 .هريغو فئصملا هجرخأ ««اهيلع بيثيو ةيدهلا لبقي

 طّخست امّناو ًاعقوم هنم عّقي ملو «ههّرَكتو ءاطعلا لقتسا :يأ : (هطّقسستف)

 (ةفحت» . هلي هدوج ضيف نم عمّس امل رثكأ ناك ءازجلا يف هّعمط ّنأل ؛يبارعألا

 .فّرصتب ( ١/444

 ام ردقب هضرعأف ءمهادحأ يدهي : لوقي ربنملا ىلع هَلْ 2 يبئلا تعمسف)

 , تاغلاهيفو «مسقلا ظافلأ نم : ِهّللا ماو :(!هّللا ماو هطخسُي مث «يدنع

 .فذحب .«ةياهنلا» .عطقتو «لصو اهتزمهو ءرسكتو اهتزمه حّتفُتو «ةريثك

٤١ 



 ی نما دهر رم داعشي لقا 5

 اا ناك وع هيلا لوو رق وج فسر وعلا لاا سودا + قت

 فرع امل ةليضفلا هذهب هيف نيروكذملا ّصَخ امّنِإو ءراثكتسالا بلط اهيلع

 (نوع» .«ضاوعألا نع رظنلا عطقو «ةّمهلا ٌولعو سفنلا ةواخس نم مهيف

(۳/۹). 

 تَّرج اذإ اهوحنو ةيدهلا لوبق مدعو .ةعيرذلا دس بابب دخألاهيفو

 .اهلاني ةحلصم وأ اهبيصي ايندل اهّلعف نمم ىطعملا ناك وأ «ةدسفم

 ايبارعأ نأ ) :ةريره يبأ ثيدح نم ( ۳١۹۱ ) (يذمرتلا ننس حيحص » يفو

 كلذ غلبف ؛اهطّخسف تارك تس اهنم هضَّوعَف ِةرْكَب هلع هللا لوسرل ىدهأ
 اهنم ُهئضَوعف ةقان يلإ ىدهأ ًاتالُف نإ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمّحف هلي يبنلا

 وأ يفّقَت وأ يراصنأ وأ يشرف نم لإ ةيده لبقأ ال نأ تُممه القل
 .( يسود

 .(ةياهنلا» .ةركب ىثنألاو سائلا نم مالغلا ةلزنمب لبإلا نم ىتفلا :رْثكَبلاو

 ۲۷۱  ءايحلا باب - ۸

 : هل يبتلا لاق :لاق ةبقع دوعسم يبأ نع - ۹۷| 8

 يحتست ت مل اذإ :[ ۱۳١١ /ىلوألا] ةوبنلا مالك نم سالا كردأ امم نإ»

 .(تئش ام عنصاف

 .[مدآ انثدح ب۔٤٥ «ءاييثألا ك- ٠ :خ]
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 ني حرشلا دب

Eوأ سائلا هّكردأ امم : يأ «بصتلا وأ عفرلاب ساتلا : (ّساَنلا  

TS 

 . ةدايزب )۸٠١/۸( «ةاقرم» . يحولا جئاتن نم هاب امالعإ مهيلإ هفاضأ ؛ هَ

 ىف ءاج ام :اهحجرأ ةجوأ هيف :(تغش ام عنصاف يحتست ملاذإ)
 شخت ملو بتعلا نم حتست مل اذإ :( (ةياهنلا» نم ةدايزب )51/١7( (ةدمعلا»

 .ًاحيبق وأ ناك ًانسح كسفن هب كثّدحت ام لعفاف ؛ر اعلا

 لجو رغ ةلوقك «هب ىزاجت تعش ام لعفا : يأ «خيبوت اعمر رسا ةظفلو

 4 متئش ام اولمعا ©

 عّلخنا اذإف ؛ءايحلا وه ءوسلا ةقفاوم نع ناسنإلا عدري يذلا ناب راعشإ هيفو

 . ةئيس لك ىطاعتو ةلالض لك باكتراب رومأملاك ناك هنم

 ءايحلا وه يغبني ال امع عدارلا» : ةدايزب- ( ١١ //) (ةاقرملا» يف ءاجو

 الا وا لا تعمم ماف ٠ عب ال امن لك ردم نکی مل اذإق «ىلاعت هللا نم

 : دشنأو ديدهتلل

 ءاشت ام عنصاف يحتست ملو ىلايللا ةبقاع شخت مل اذإ

 ءايحلا بهذ اذإ ايندلا ىفو ريخ شيعلا ىف ام هّللاو الف

 .«ءاحللا يق ام دوعلا ىقبيو ريخب ايحتسا ام ءرلا شيعي

YEY 



 : لاق هل يبنلا نع «ةريره يبأ نع - 248/5

 هللا الإ هلإ ال اهلضفأ ؛ ةبعش (نوعبسو عضب وأ) نوتسو عضب ناميإلا»
 .«ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو

 ج «ناعلا ك ١ :م .ناميإلا رومأ ب۳٣ نالا ك ۲ :خ] ( حصأ :(نوعبسو ظفل

.[oA co¥ 

 دب حرشلا

 نيب ام - حتفي دقو رسكلاب ددعلا يف :عضبلا :( نوتسو عضب ناميإلا)
 ا ر ل ا را اا

 «يذمرتلا ننس حيحص و رشعلا نود ام مف دبش يوي لا

.)۱( 

 لوح ديزملا تكش نإ )١١/١( «حتفلا»و )٠٠١/١( (ةدمعلا» رظناو

 .ةملكلا هذه

 .هنم ةعطقلاو ءيش ّلك نم ةفئاطلا : ةبعشلا :( ةبعش نوعبسو عضب وأ )

 تعبتت » :« هبَّعَشو ناعإلا فصو» باتك يف نابح نب متاح وبأ مامإلا لاق

 اولا اذه ىلع ديزت ىه اذإف «تاعاطلا كو «ةدم ثيدحلا اذه ىنعم

 نامبإلا نم هلع هللا لوسر اهّدَّدع ةعاط لك تْددعف ننسلا ىلإ تعجرف «اريثك

 تددعف «ىلاعت هللا باتك ىلإ تعرف «نيعبسلاو عضبلا ىلع صّقنت يه اذإف

 ‹«نيعبسلاو عضبلا نع صقنت يه اذإف «ناميإلا نم هللا اهدع ةعاط لك

 هلوسرو هّللا هدع ءيش ّلك اذإف داعُمْلا تطقسأو ننسلا باتكلا ىلإ تّمّمضف

 . صقني ألو اهيلع ديزي ال «نوعبسو عضب ناميإلا نم مالسلا هيلع

é٤ 



 . ىهتنا . ةنسلاو باتكلا يف ددعلا اذه نأ هَ يبنلا دارم نأ تملعف
 :هيفو «((۱۲۸ ۰۱۲۷/۱ ) (ةدمع»

 اهوّمست نأ مكُكمي لهف «ةبعش نيعبسو ًاعضب ناميإلا ناك اذإ :ليق نإف»
 ؟لوهجم وه امب مكناميإ حصي لهف ءاهليصفت نع متزجع نإو ءاهئامسأب

 :نيهجو نم كلذو «لصاح هب ملعلاو :حيحص اهانفلُك ام انناعإ :انلُق
 ءاهاندأو تاعاطلا ىلعأ مساب هاندأو ناميإلا ىلعأ ىلع صن دق هنأ :لّوألا
 تاعاطلا سنجو ءاهّلك تاعاطلا سنج نم امهنيب عقي ام عيمج هيف لخدف
 . مولعم

 ىتح ؛اهئامسأ صاوخب ءايشألا هذه ةفرعم انيلع بجوي مل هنأ : ينائلاو
 ناميإلا انفك امك ءاهتلمجب قيدصتلا انفلكو ناميإلا دقع يف اهتيمست انمزلي

 . «مهنايعأ الو مهرثكأ ءامسأ ملعن ال اَنُك نإو هتكئالمب

 ناس هللا دفع اهاللغأو ًاباوث اهرثكأ :اهلضفأ : (هّللا الإ هلإ ال اهلضفأ)
 .ةناكم

 ةملكلا هذه حرش مّدقتو «هب مامتهالا نم ديزملا يخبنيف ديحوتلا لضف هيفو

 . ةبيطلا

 .«ليلد» . ةبترم اهلزنأ وأ اباوث اهّلقأ : يأ :( اهاندأو )

 قيرطلا نع هوحنو رجحلاو كوشلا ةلازإ : يأ :(قيرطلا نع ىذألا ةطامإ)

 كولا

 ا وا ور ف نع ىذإ طابا نسو طفلي هيعب رب مدنقتو
0o ASI 

0 
 .«ةنجلا لحد ةنسح هل تلبقت نمو (ةئسح
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 رظناو !اهالعأ باوث نوكي اذامف ناميإلا بّعَش ىندأ باوث اذه ناك اذإف

 .( ١ ؟8/158)

 يف وه :ءايحلا) :(5؟/١) (حتفلا» يف ءاج : ( ناميإلا نم ٌةبعش ءايحلاو )

 ىلع قلطُي دقو «هب باعي ام فوخ نم ناسنإلا يرتعي راسكناو ٌريغت ةغللا

 . همزاول نم وه اإ كرتلاو «ببسب ءيشلا كرت درجم

 قح يف ريصقتلا نم عنمبو «حيبقلا بانتجا ىلع ثعبَي َقُلُخ :عرشلا يفو
 .[ملسم هجرخأ ] ( هلك ريخ ءايحلا ١ : ثيدحلا يف ءاج اذهلو «قحلا ىذ

 ؟ناميإلا نم ةبعش لعج فيكف زئارغلا نم ءايحلا :ليق نإف

 قفَو ىلع هلامعتسا نكلو ءَأقّلَحت نوكي دقو ةزيرغ نوكي دق هّنأب بيجأ

 ىلع ًاثعاب هنوكلو ءاذهل ناميإلا نم وهف «ةينو ملعو باستكا ىلإ جاتحي عرشلا
 . (ةيصعملا لعف نع ًازجاحو ةعاطلا لعف

 أل ؛باستكا وهو «ناميإلا نم «ةزيرغ وهو ءايحلا لعَج ١ :«ةياهنلا) يفو
 ناميإلاك راصف «ةّيقت هل نكت مل نِإو ءيصاعملا نع هئايحب عطقني لاا

 .هنيبو اهنيب عطقي يذلا

 امع ءاهتناو «هب هللا َرمأ امب رامتئا ىلإ مسقني ناميألا ّنأل ؛هّضعب هلعج امّنإو

 . (ناميإلا 0 ناك ءايحلاب ءاهتنالا لصح اذإف «هنع هللا ىهن

 نم صخشلا عنمي ّقّلُخ وهو يناميإلا ءايحلا هب دارملا» : «ةاقرملا» يف لاقو

 . «سانلا نيب عامجلاو ةروعلا فشك نع ءايح اك ناميإلا ببسب حيبقلا لعفلا

 هيجوتو «مالسإلا رادم اذه ىلعو » :( 555/١١ ) « حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 «مارحلا هنع يهنملاو هکر نه يحتم بودنملاو ي اعجز يفالا ذأ كلذ
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 كرت نماذكو ءزئاج هلعف نم ءايحلاف حابملا اًمأو فاعف ني یجب هوركملاو

 .(ةسمخلا ماكحألا ثيدحلا نمضتف

 : لاق ديعس ىبأ نع 5 هوو/ة 51

 [ًائيش ] هرك اذإ ناكو ءاهردخ ىف ءارذعلا نم ءايح دش هلم يبنلا ناك»
 .(ههجو ىف هانفرع

 .[ 77 ح «لئاضفلا ك ٤١ :م . هلع يبنلا ةفص ب ۲١ «بقانملا ل١0 :خ]

 يدرس«

 .ركبلا : ءارذعلا : (اهردخ يف ءارذعلا نم ءايح دشأ هل هلع يتلا ناك )

 .ركبلا ةيراجلا هيف نوكتف «رتس اهيلع كرتُي تيبلا يف ةيحان :ردخلاو

 . «ةاقرم ٠ . عرشلا قيرط نم وأ عبطلا ةهج نم : يأ : (ًاكيش ِهِرَك اذإ ناكو )

 . هانلزأف ههجو ريغت رثأ نم هانفرع :يأ : ( ههجو يف هانفرع )

 .(4717/9514) اذه نم ّمتأ هحرش مّدقتو

“EAةشئاعو نامثع نع - : 

 E دلل هللا لوسر ىلع نذأتسا ركب ابأ نأ

 هتجاح هيلإ ىضقف «كلذك وهو ركب يبأل نذأف- ةشئاع طرم ًاسبال :ةشئاع
0 0 
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 هيلإ ىضقف «كلذك وهو هل نذأف  هنع هللا يضر رمع نذأتسا مث

 كيلإ يعّمجا» :ةشئاعل لاقو «سلجف ؛هيلع تنذأتسا مث :نامنع لاق

 .«كبايث

 لوسر اي : ةشئاع تلاقف : لاق « تفرصنا مث ىتجاح هيلإ تيضقف : لاق
 تعزف امك امهبنع هللا ىضر- رمعو ركب يبأل تعزف كرأ مل !هّللا

 : هلل هللا لوسر لاق ؟نامنعل

  لاحلا كلت ىلع انأو هل تنذأ نإ تيشخ يِإو «ىيح لجر نامنع ّنإ»
 .(هتجاح يف ىلإ غلبي ال نأ

 .[ 710 255 ح «ةباحصلا لئاضف ك- ٤٤ :م]

 »ب حرشلا د

 «ةشئاع شارف ىلع عجطضم وهو هع هللا لوسر ىلع نذاتسا ركب ابأ نأ )

 :ةريغوا فويضلا وأ نضلاشبا ورا واك ي ا ا كرف اس

 .(رازإلا وه : ديز وبأو يبارعألا نبا لاق » : يوونلا لاقو

 نذاتسا مث .فرصنا مث هتجاح هيلإ ىضقف ءكلذك وهو ركب ىبأل نذأف)

 : ( فّرصنا مث هتجاح هيلإ ىضقف «كلذك وهو هل َنذأف  هنع هللا يضر رمع

 ًافشاك «يتيب يف ًاعجطضم هلع هللا لوسر ناك » :( ۲٤٠۱ ) ملسم ةياور يف

 ثّدحتف .لاحلا كلت ىلع وهو هل نذأف كب وبأ نذاتساف «هيقاس وأ هيڏخَف نع

 ءاش نإ بيرق امع ىتأيسو «(ثادحتف كلذك وهو هل نذأف رمع نذاتنسا مث

 . ىلاعت هّللا

۸4 



 كليلإ مما : ةشئاعل لاقو +نلجف لع تتااتسا مث داش لاق

 مث هتجاح نامثع ىضق : يأ :( تفرصنا مث ينجاح هيلإ تيضقف : لاق «كبايث

 . فرصنا

 يضر رمعو ركب يبأل تعرف كرأ مل !هّللا لوسر اي :ةشئاع :تلاقف :لاق)

 هل تّبهأتو تلفتحاو هل تّممتها :يأ :(؟نامثعل تعزف امك  امهنع هّللا

 . ةظّقيلا لاح ىلإ مونلا لاح نم مئانلا لقتني امك ؛لاح ىلإ لاح نم ًالوحتم

 ىنعم نم بيرق وهو «ةمجععملا نيغلاو ءارلاب تغرف : خسنلا ضعب يفو

 . «ةياهنلا» نم ةدايزو ناضل (« يوون» . لوألا

 ريثك ىنعمب ليعف : ييح : ( يِبَح لجر نامشع نإ : هيي هللا لوسر لاق)

 . ءايحلا

 یف ىلإ لکی و نا لا كدت عانوا ا ا يو

 امدنع ينم ءايح عجري نأ فاخأ ؛ةلاحلا كلت يف هل َتْنْذأ نإ :يأ :(هتجاح

 ةرثكو هبدأ ةبلغل هتجاح يلع ضرعي الو ؛ةئيهلا كلت ىلع يناري
 .هئايح

 .(ةاقرم)

 . ( ةكئالملا

 ىلع هيم يبنلا صرحو - هنع هللا يضر- نامثع ةلزنمو «ءايحلا لضف هيفو

 نم اذه ملعي تيلف .مهتاجاح يف هيلإ- مهنع هللا يضر هباحصأ غلبي نأ

 هّللا نذإب كلذ ىلع ردتقم وهو «ةّحللا هناوخإ تاجاح ءاضق نم بّرهعي

 !ىلاعت
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 ىمنلا ناك: ظفلي غ5: 1/19: مقرب د لات هللا ءاش نإ يتايسو

 .2...- هيقاس وأ  هذخف نع ًافشاك «يتيب يف ًاعجطضم

 حص دق هنأ ملعاو» :( 178107 ) ثيدحلا تحت (ةحيحصلا) يف انخيش لاق

 ؛(153) (ليلغلا ءاورإ» يف جرخم وهو ««ةروع ْذخَفلا » : لاق هنأ هلع يبنلا نع

 چ يدق هيما ی عيا ىلع ذك كتل نع

 تدا اا نإب نيرا ترجو نم اعا تلا اعا فد ادر

 . ةحيحصلا

 :قيفوتلا نم هوجو ثحابلل ودبي انهو

 .(ةروع ذخفلا» :ثيدح لبق ةمجرتلا ثيدح نوكي نأ :لوألا

 راعي الف ا ةتايصوسخ نع هنأ ىلع قشكلا لمخي نا: ىئاغلا

 1 نعل فيو

 ((حيبملا ىلع مّدققم رظاحلا» و «لعفلا ىلع مّدَقُم لوقلا» :ةدعاق هديؤيو

 ش . «ملعأ هّللاو

 : لاك هلع يبنلا نع كلام نب سنا نعام <15

 .«هناش الإ ءيش يف شحفلا ناك امو «هناز الإ ءيش يف ءايحلا ناك ام»

 ب ١ ,دهزلا ك- *10 :هج .شحفتلاو شحفلا ىف ءاج ام - ٤۷ «ربلا ك- ۲١ :ت]

 .[ 4١86 ح «عايحلا

 + حرشلا د

 ام عدي ءايحلا اذ نال كلذو «هنيز :يأ :( هناز الإ ءىش ىف ءايمحلا ناك ام

(0۰ 



 .(5914/5) (ليلد ١ .بياعملا سبالي الف «هلعف ىلع مالي

 فلافل هذه رب دودو ياست ا ع فاو كلف

 . ةقالعلا ةنيزب عتمتسدل ءانناوخإو انيلهأ نم انئايح ةقيقح ىلإ رظننلو

 . هحالصإ ىلإ ردابنلف انئايح يف ُلَلَخ كانهف اذه نم ءيش نكي مل نإو

 يبحتسدل نإ هللا يبن اي انلق .ءايحلا قح هللا نم اويحتسا» ثيدحلا يفو

 للاهل

 اسو سارلا ظفحت نا ءاينلا قس هللا نم ءايسعسالا نكلو كاذ سيل لاق

 كرت ةرخآلا دارأ نمو «ىلبلاو توملا رك ذَتتو ءىَوَح امو َنطَبلا ظقحتو «ىعو
 حيحص) .ءايخلا ّقح هللا نم : ينعي « ىيحعسا دّقف كلذ َلَعَف نمف ءايندلا ةَيز

 5١٠١١(. (يذمرتلا ننس

 ءايح ال شحفلا اذ نال هبّيع :يأ :( هناش الإ ءيش يف شحُفلا ناك امو)

 :تناعلا اندام ظذ

 نم هحبُق دتشي ام لكو «أفرعو ًاعرش فورعملا دحل ا ةزواجم :شحملاو

 . مدقتو «يصاعملاو بونذلا

 يف نوكي ال هتف «قفّرلاب كيلع» :( 454/5189 ثيدحلا ًاضيأ مّدقتو

 . ( هناش الإ ءيش نم عّرني الو «هناز الإ ءيش

 . ءايحلا نم ثعّبنم قفرلاف

 :هيلع قفتملا ثيدحلا يف امك ؛رومألل ٌةئيز هّنَأو ءايحلا لضف ثيدحلا يفو

 .( ١511/5/88 ) مقرب ىلاعت هللا ءاش نإ يتايسو ««ريخب الإ يتأي ال ءايحلا»
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ريخ هلك ءايحلا :لاق وأ «هلك ريخ ءايحلا) :ملسمل ةياور يفر
». 

“YTVهيبأ نع ملاس نع - : 

 : لاقف «[ كب ّرضأ :لوقي هنأك ىتح] «ءايحلا

 .«ناميإلا نم ءايحلا نف ؛هعد»

 .[هو ح ءناميإلا ك ١ :م .نامبإلا نم ءايحلا س7 ءناميإلا ك ۲ :خل

 ٭ حرشلا د

 يف هاخأ بتاعي .. :ةياور يفو- ظعَب لجرب رم هل هللا لوسر نأ )

 معلا ا نم ةعف راع ىلع ا رك ا 1 قل: فانيسا

 )٥۲۲/۱۰(.

 كقوقح عييضتب هنم رضلا كّسم :يأ :(كبَّرضأ :لوقي هلاك ىَتح)

 رفا ا نقلل

 نأو «ظعاولا لجّرلا ىلع راكنإ هيف :( ناميإلا نم ءايحلا نف ؛هعد :لاقف )

 رمألا يف ةأرجلا ىلإ عفدي ءايحلا ةقيقح نأ ملعن نأ يغبنيو ءٌرضلاب يتأي ال ءايحلا

 رع هللا هجول سلاجملا ردصتو ؛قحلاب عدّصلاو كنملا نع يِهّنلاو «فورعملاب

 . لجو
 يف ةراشإلا كلذك تّمّدقتو ««ناميإلا نم ٌةبعش ءايحلا» : هلم هلوق مدقتو

 وأ هلك ريخ ءايحلا»و ؛(ريخب الإ يتأي ال ءايحلا» : هت هلوق ىلإ قباسلا ثيدحلا
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 يرجي ىِج
 ںی ورا نمد ےل

 . «ريخ هلك ءايحلا

 : تلاق ةشئاع نع - 1

 هيقاس وأ هذخُف نعافشاك يتيب يف ًاعجطضم هلت ع يبثلا ناك

 . ثّدحتف « كلذك هل نذأف هنع هللا يضر ركب وبأ نذأتساف

 . ثّدحت مث ,كلذك هل نذأف هنع هّللا يضر  رمع نذأتسا مث

 لاق) هبايث ىوسو هلع يبنلا سّلجف - هنع هللا يضر نامنع نذأتسا مث

 .ثادحتف لخدف (دحاو موي يف لوقأ الو : دمحم

 ملو شھت ملف ركب وبأ لخد | هللا لوسر اي :تلق :لاق جرخ املف

 تيوسو تسلجف نامثع لخد مث : «هلابت ملو شهت ملف رمع لخد مث ة «هلابت

 : لاق ؟ كبايث

 .(؟ةكئالملا هنم ييحتست لجر نم ييحتسأ الأ»

 .( عاد ثيدحلا رظنا «هرحن م]

 +٭ حرشلا دب

 ندا ا قاس وا ود نع افشاك" کب یف اه طم ےک لا ناك

 نذاتساف» :( ۲٤۰۱ ) ملسم يف :( كلذك هل نذأف  هنع هللا يضر ۔ ركب وبأ

 . « لاحلا كلت ىلع وهو «هل نذأف ءركب وبأ

 م هنع هللا يضر رمع نذاتسا مث. ثدحتف )

 : هبايث ىوس : (هبايث یوسو هَل ع يبدلا سلجف - هنع هللا يضر نامثع نداتسا

 . هيلع اهعمج : يأ
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 . ءاطع نع يوارلا ةلمرح يبأ نبا دمحم : ( دمحم لاق )

 هّللا يضر - ةثالشلا ةباحصلا لوخد عقي مل :يأ :( دحاو موي يف لوقأ الو)

 .دحاو موي يف  مهنع

 .هنع هللا يضر «نامثع لحد : يأ :( ثّدحتف لح دف)

 . ةشئاع : يأ : ( تلق : لاق جّرخ اًملف)

 .هلجأل كّرحتت مل :يأ :(شهت ملف ركب وبأ لحد !هّللا لوسر اي)

 علج مدعو كعاجطضا ىلع تَبث :دارملاو ءثرتكت مل :يأ :(هلابّت ملو )
 .( 4850/1١١١ (ةاقرم» . كبايث

 تيوس تّسسلجف نامشع لحد مث «هلابت ملو شهت ملف رمع لحد مث )
 قدا( ل هک یی نضر نت يمس ا ؟ كيك

 ان - هنع هللا يضر نامثعل ٌةرهاظ ٌةليضف هيف :يوونلا لاق » : (ةاقرملا)

 . ةكئالملا تافص نم ٌةليمج ٌةَفِص

 هللا لوو: دنع يهتف سورس امد يفوح رطل هيفو :رهظملا لاق

 هدنع - امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ بصنم طح ىلع لدي ال نكلو هيَ
 عفترا تدتشاو تلمك اذإ ةّبح ا ةدعاق نأل ؛امهيلإ تافتلالا ةّلقو ؛ هَل

 .ةفلكلا تلّطب ةفلألا تلصح اذإ :ليق امك فّلكتلا

 امل هنأ الإ ءامهلضف ىلع ةلالد ثيدحلا بلقناف» :[يراقلا :يأ] تلق

 .( هبقأتم باب يف ركذ هريقوتو هميظعت هنم ردابتملا رهاظلا ناك

 ةلكاشملا وه ةرشاعملا يف ةلماجماو ةلماعملا نسخن ىضتقم» :ًاضيأ لاقو

 .هيف نوكت يتلا ةلاحلاو ةفصلا ةبَلَغ نم دحأ لك ىلإ ةبسنلاب ةلباقملاو
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 !هعم عضاوتلا ةدايز هل يضتقي عضاوتلا ةرثكب هبحاص يعاري نم نأ ىرت الأ

 لمحي بدألا ريثك ناك اذإو طاسہنالا بجوي طاسبنالا ريتك ناك اذإ اذكو

 توكسلا نم لاوحألا رئاس سايقلا اذه ىلعو ؛هعم بدألا فّلكت ىلع هبحاص

 .«كلذ لاثمأو «مايقلاو كحضلاو مالكلاو

 ۲۷۳  ءاعدلا نم هريغ ىف اعد نم باب 2 ۹

 : لَم هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع - 00م1

 نب بوقعي نب فسوي ؛ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نإ١
 .«ىلاعتو كرابت نمحرلا ليلخ ميهاربإ نب قاحسإ

 : للي هَّللا لوسر لاق : لاق

 ذإ ؛تْبجأل يعادلا ينءاج مث «فسوي ثب ام نجلا يف تبل ولا
 نعطُق يتاللا ةوستلا لاب ام هلأساف كبر ىلإ عم عجرا )» :لاقف لوسرلا هءاج
 :ou]. : فسوي ] 4 نهيديأ

 :هموقل لاق ذإ «ديدش نكر ىلإ يوأيَل ناك نإ ؛طول ىلع هللا ةمحرو
 هللا ثعب نإ ام [۰ :دره] ( ديدش نكر ىلإ يوآ وأ ةوق مكب يل ذأ ول

 .«هموق نم ةورث يف الإ يبن نم هدعب
 .ةعنملاو ةرثكلا :ةورشلا : دمحم لاق

 .[ق]

 ب حرشلا

 فا نم توقفي ني سوی نکلا نيا: عركلا نبا نکلا نبا نکلا هزر
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 فرش هل عمتجا هنأل : ميركلا نإ :( ىلاعتو كرابت نمحرلا ليلخ ميهاربإ نبا

 «نيدلاو ايندلا ةسائرو لدعلاو ؛قالخألا مركو «ةقعلاو لامجلاو ملعلاو ةوبنلا

 ۰ .(١؟9/95)

 E : هلع هللا لوسر لاق :لاق)

 تحال فسوي ثْبَل لوط نجسلا يف تبل ولو» )٠١١(: ملسمل ةياور

 . ( ىعادلا

 نم جورسخلا يف ةباجإلا تعرسأل : يأ جا ىعادلا ئتءامج مث

 الا بلظ تم دق الو «نجسلا

 . كلملا وهو «كديس :يأ :(# كبر ىلإ عجرا ]ل : لاقف لوسّرلا هاج ذإ)

 . لاسي نأ : يأ :( هلأساف )ر

 نم لوسّرلا هءاج نيح كلذو : (  نهيديأ نعطق يتآللا ةوسنلا لاب ام ل )

 4 كبر ىلإ عجرا إ» :لاق هّنكلو ةباجإلاب ردابي ملف «هايؤر ليوأتل زيزعلا لبق
 E ةيآلا

 ول ]» :هموقل لاق ذإ ءديدش نكر ىلإ يوايل ناك نإ طول ىلع هللا ةمحرو )

 يتلا هبناوج :ءيش لك ناكرأ :(( ديدش نكر ىلإ يوآ وأ ةوق مكب يل نأ

 . ةريشعلا رع : انه دارملاو ءاهب موقيو اهيلإ دنتسي

 . ىلاعت هّللا ىلإ : يأ « ديدش نكر ىلإ يوأيل ناك نإ : هلی هلوق ىنعمو

 يننورصني ةريشعو أطهر يل تيل ىنعملاو» :( "ا//5) (لضفلا» ىف ءاج
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 رع هللا نأ ملعي مالسلاو ةالصلا هيلع أطول نأ ملسم كشي الو كشن انسلو
 ناك ماهيالا عفدي ام هترابع ىلإ فيضي نأ ىلوألا ناك نكلو ءرعأو ىوقأ لجو

 . كلذ وحن وأ «هّللا يبسح نكلو :لوقي

 نعت ىلع ةليللا ىفرطأل :لاقذإ ماسلا هيلع ناشيلس لاحت هلاجو

 «فتصملا يح ص » رظنا] «كلذ يف بتوعف هللا ءاش نإ لقي ملو «ةأرما

 ناو )۱٦٥٤([« (ملسم حیحص)و (11۳۹) و )٥۲٤۲( و ( ) ۳٤۲۹

 ءهّللا ءاشي نأ الإ هاجر ام نوكي ال هنأ فرتعيو فرعي مالسلا هيلع ناميلس

 هيلع- طول ةصق اذكف «هناسلب هلوقي نأ هل ىلوألا ناك لب كلذ هفّكي مل هنكلو

 .ملعأ هّللاو «(ربصلا نسحب مالسلا هيلع فسوي ىلع ءانث هيفف  مالسلا

 :ةورّثلا دمحم لاق .هموق نم ةورث يف الإ يبن نم هدعب هللا ثَعِب نإ ام)
 انك الب مل رع قبلا اره قرار و

 ش .قيلعتلا يف انخيش راشأ

 ىرث :لاقي «ىوقيو اهب ىرثي ناسنإلا نال ؛ةَعَنْلاو ةرثكلاب ةورغلا هريسفتو

 .(ةياهنلا) رظناو «مهلاومأ ترثكو اورْثَك اذإ :اورثأو نورثي موقلا

 . هتزعو هربصو  مالسلا هيلع فسوي لضفو هت يبنلا عضاوت هيفو

 فورعملاب رمألاو ىلاعت هَّللا ىلإ ةوعدلا يف ؛ةريشعلاب مامتهالا ةرورض هيفو

 . درفلل ازرع كلذب نوكتو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو «ركنملا نع يهنلاو

 ٠ _ نم ةلخانلا باب الدعاء  71/4

 : لاق ديزي نب نمحّرلا دبع نع - <. / 41/8

 ءاجف «يلإ اولسرأ ةّمَّث نكأ مل اذإف «ةعمُجلا موي ةمقلع يتأي عيبّرلا ناك
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 ؟عيبّرلا هب ًءاج ام رت ملأ : يل لاقو ةمقلع ينيقلف َةّمَن تسلو رم

 رع هللا نأ كلذو ؟مهتباجإ َلقأ امو «سانلا وعدي ام رثكأ رت ملأ : لاق

 .ءاعدلا نم ةلخانلا الإ لبقي ال لجو

 ؟لاق امو :لاق ؟ هّللادبع كلذ لاق دق سيلوأ : تلق

 لإ بعال الو ,ءارم الو «عمسم نم هللا عمسُيال» : هّللادبع لاق : لاق

 .(هبلق نم تبغي اعد عاد

 .معن :لاق ؟ةمقلع ركذف : لاق

 * حرشلا *“

 :ةَمّث :( يلإ اولّسرأ مَن نكأ مل اذإف ؛ةعُمجْلا موي ةمقلع يتأي عيبرلا ناك )

 دق امك ءانه ىنعمب يهو «ناكم فرظ بصن لحم يف ةراشإ مسا ءاثلا حتفب

 . (ةيوحنلا تاودألا مجعم ) . كانه ىنعمب نوكت

 درج وک مل يأ + همك تدل یاو

 ام ٌرشكأ رت ملأ :لاق ؟عيبّرلا هب ًءاج امّرت ملأ : يل لاقو ةمقلع ينّيقلف)

 نم ةلخاّتلا الإ لبقي ال لجو رع هللا نأ كلذو ؟مهتباجإ لقأ امو ءساَّنلا وعدي
 ۰ . ةصلاخلا ةلوخنملا : يأ : ( ءاعدلا

 : هّللادبع لاق :لاق ؟لاق امو :لاق ؟هّللادبع كلذ لاق دق سيلوأ ؛ تلق )

 مهل هرهظُيو سالا عمسيل لعفلا َلَعف نم :يأ :(عمسُم نم هللا عمسيال

 . كلذب رهتشيو

 .مهدنع مّظعيل حلاصلا لمعلا ساّئلل رهظم : يأ : (ءارُم الو)
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 :( معن : لاق ؟ةمقلع رّكذف : لاق .هبلق نم تبثي اعد عاد الإ ءبعال الو)

 نونقوم متنأو ىلاعت هللا اوعدا» : هل هلوقك بلف نم تبكي اعد عاد ر

 هجرخأ .(هال لفاغ بلق نم ءاعد بيجعسي ال هللا نا اوملعاو «ةباجإلاب

 .( ٨۹٤ ) (ةحيحصلا» رظناو امهريغو مكاحلاو يذمرتلا

  _ 0١هل هركم ال هللا نإف ءاعدلا مزعيل باب -

 : لاق هي ۶ هللا لوسر نا ةريره يبأ نع - ٠ .ا// عال

 ؛ةبغّرلا مظعيلو ,ةلأسملا مزعيلو «تئش تعش نإ : لوقي الف مكدحأ اعد اذإ»

 . (هاطعأ ءىش هيلع مظعي ال هللا ناف

 .[۹ و ۸ ح ءءاعدلاو رك ذلا ك- 48 :م . ةلأسملا مزعيل ب ۲١ «تاوعدلا ك- ۸٠ :خ]

 +٭ حرشلا

 : بوز مل یف تش نإ :لوقي الكوك ديحا اعد اذإ)

 .(لقي

 . «ينطعأف تعش نإ مهللا لمي الو ) :هدعب يذلا ثيدحلا يفو

 مكدحأ نلوقي ال) :(77175) ملسمو (1۳۳۹) فتصملل ةياور يفو

 .(«تفش نإ ينمحرا مهللا «تعش نإ يل رفغا مهللا

 نظلا ناسحإب نوكي اذهو ءاهيف مزجيو َحّليو دجي : يأ :( ةلأسملا مزعيلو )

 . ةكيشملاب بلطلا قيلعت مدعو ةباجإلا ىف هّللاب

 ناك اذإام ةفيشملاب قيلعتلا ىلإ جاتحي يذلا نأ دارملاو ) : ظفاحلا لاق

 ال هنأب ملعيو «هيلع رمألا فقخيف «ءىشلا ىلع ههاركإ ىّتأتي هنم بولطملا

o۹4 



 سيلف «كلذ نع ُهّرنُم وهف هناحبس هللا اّمأو «هاضرب الإ ءيشلا كلذ هنم بلطي

 . ةدئاف قيلعتلل

 لوألاو «هنم بولطملاو بولطملا نع ءانغتسالا ةروص هيف نأ ىنعملا :ليقو
 . ( ىلوأ

 . (۷/۱۷) يوونلا هلاق ام- تعش نإ-رظناو

 . ىلاعت هللا ىلإ راقتفالاو حاحلإلاب هيف ليملا :يأ :( ةبغّرلا مّظعَيْلَو )

 لب «ءيش ءاطعإ هيلع مّظعي ال : يأ : ( هاطعأ ءيش هيلع مّظعي ال هللا نإف)

 لك قلاخ وه ذإ ,ريدق ءيش لك ىلع وهو «ريسي هرمأ يف تادوجوملا عيمج

 .ةدايزب (8/ ١ ) (ةاقرم» .هناحبس ءيش

 ا % %

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع - ۸/6

 موعد اذإ : ةياور يفور : لف الو ءءاعدلا يف مزعيلف مكدحأ اعد اذإ١

 تعش نإ مهللا 0: مكدحأ َنَلوقي الو ءاعدلا يف اومزعاف هللا

 .«هل هركتسم ال هللا إف «ينطعأف

 .[۷ ح ءءاعدلاو ركذلا ك- 48 :م .ةلاسملا مزعيل ب EES ١ :خ]

 *ب حرشلا

 هّللا متوعد اذإ :ةياور يفو- :لُقَي الو ءاعدلا يف مزعيلف مكدحأ اعد اذإ)

 .هلبق ام رظنا : ( ينطعأف تعش نإ مهللا مكدحأ َنّلوقي الو ءاعدلا يف اومزعاف

 «هيف دجلا مزعلاب رمألا ىنعم :-فذحب- )١40/1١( (حتفلا» يف ءاجو
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 نك ارومام ناك ترا ا قلك نادت الو سرت عوقوب مزجي نأو

 . ىلاعت هللا ةئيشمب هقّلعي نأ هلُّعف ديري ام عيمج

 ريغو «تئش نإ ينطعأ مهللا لوقي نأ دحأل زوجي ال :ّرّبلا دبع نبا لاق

 ام الإ لعفي ال هّنأل ا ل دنأل اار لا روحا نيف لل

 يهنلا يوونلا لمحو «رهاظلا وهو ميرحتلا ىلع يِمّنلا لّمَح هنأ هرهاظو «هءاش

 . ىلوأ وهو هيزنتلا ةهارك ىلع كلذ يف

 الإ عرحتلا ديفي يهّنلا نال باوصلل برقا ّرَبلا دبع نبا مالكو :تلق]

 . [ ملعأ هّللاو «ةليقثلا ديكوتلا نونب ًادّكؤم يِمّنلا ءاجو «هفرصت ةنيرقل

 ءياعدلا يف دهتجي نأ يعادلل يغبني هنأ ثيدحلا يف : لاطب نبا لاقو

 .ًايرك وعدي ِهّنإف :ةمحرلا نم طنقي الو ةباجإلا ءاجر ىلع نوكيو

 نم ينعي هسفن يف ملعي ام ءاعدلا ادحأ ٌنعنمي ال :ةنييع نبا لاق دقو

 بر لاق 9 لاق نخ سا وهو هقلخ رش باج دق هللا نإف  ريصقتلا

 .[۷۹ :ص] 4 نوُثَعبي موي ىلإ ينرظنأف

 هركم الا :نيخيشلا دنع ةريره يبأل ةياور يف :(هل هركتسم ال هللا نفر

 . ىنعمب امهو «(هل

 . «هل هركم ال ءءاش ام عناص هللا نإف» :( ۲۹۷۹ ) ملسمل ةياور يفو

 ۲۷٠ - ءاعدلا يف يديألا عفر باب 2 5

ITHوعدي هي يبنلا تأر اهّنأ  اهنع هَّللا يضر  ةشئاع نع  

 :لوقي هيدي اعفار

 ضخ



 الف .هتمتش وأ «هتيذآ نينمؤملا نم لجر اأ «ینبقاعت الف ءرشب انأ اًإ»

 .(هيف ىنبقاعت

 .[نيديلا عفر نود ملح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٤٥ :م]

 کک

 .ةلأسملا هذهب قّلعتي اميف هيف تلصف دقف «( ءاعدلا كافر «(ءأاعدلا» یباتک

 انأ امِإ) :( 5117/5 (ضيفلا» ىف ءاج: (ىنّبقاعت الف هلا

 يه ل

 و ا ا الو 0 E ا 39

 ةيصوصخلاب مهنع :ع زاتماو «ةيرشبلا يف ةرشبلا ىواس دقف «[١١١:فهكلا]

 .«ةينيدلا رومألا غيلبت يه يتلا ةيهلإلا

 باقع نم هفوخ هيفو  مالسلا هيلع - ىسيع ْئف ىراصنلا تّلَعف امك هلي هبح

 . ىلاعت هللا

 .ءاعدلا دنع ىلاعت هلل فعضلاو لاحلا ىوكش هيفو

 :ةياور يف :( هيف ينبقاعت الف «هتْمَتش وأ «هتيذآ نينمؤملا نم لجر ايأ)

 رجا و کر هل اجاق وا هل نيملتسملا ىا

 رظناو )۱۷٤/۲۳٤(.

 فكن



 EY /  011١لاق ةريره يبأ نع- :

 ا لاقف للت هللا لوسر ىلع يسودلا ورمع نب ليفطلا مدق

 هلع هللا لوسر لبقتساف ! اهيلع هّللا عداف «تبأو تصع دق ًاسود نإ ! هللا

 :لاقف ,مهيلع وعدي هنأ سائلا نظف ,هيدي عفرو ةلبقلا

 .(مهب تئاو هود دها !مهللا»

 لئاضف ك- 44 :م .ىدهلاب نيكرشملل ءاعدلا ب١٠٠ داهجلا ك + :خ]

 .[«هيدي عقر :هلوق نود ۱۹۷ ح «ةباحصلا

 * حرشلا +

 !هّللا لوسر اي : لاقف هع هّللا لوسر ىلع يسودلا ورمع نب ليلا مدقر

 نإ : :( ۲٠۲۲ ) ملسم ةياور يف : ( !اهيلع هللا عداف «تَّبأو تّصع دق ًاسود نإ

 او كرك دف اسود

 عقرو «ةلبقلا لابقتسا هيف :( هيدي عّفرو ةلبقلا هي هللا لوسر لّبقتساف)

 . ءاعدلا دنع نيديلا

 :يأ :( مهب تئاو اسود دها !مهللا :لاقف ءمهيلع وعدي هنأ سائلا نظف

 . «ةاقرم» .نيدلا لوبق ىلإ مهبولقب لبقأو نيرجاهم ةنيدملا ىلإ

 باب ) «داهجلا باتك » يف (هحيحص» يف ثيدحلا اذه فتصملا دروأ دقو

 هلال نك ركنا اعلا

 «مهل ةيادهلاب هئاعدل ليلعت :مهفلاتيل» :( ۲٠0۷/٠٤ ) «ةدمعلا» يف لاق

 . مالسإلا نيد ىلإ عوجرلاو ةفلألا مهنم اجر اذإ مهل وعدي هنأ كلذو

لوخد بحي ناك اذه عمو «نيملاعلل ةمحر هل هلع هللا لوسر نأ كشال : لاقو
 

 فذ



 ىلإ مهتباجإ يف عمطي ماد ام مهيلع ءاعدلاب لجعي ال ناكف «مالسإلا يف سائلا

 هررض ىشخيو هوجري ال نمو «ةبانإلا هنم وجري نمل وعدي ناك لب ءمالسإلا

 .(هيلع وعدي هتكوشو

 «حالصلا مهنم ىجرُي نمم نيكرشملا عم هلت يبنلا يده ناك اذإف : تلق

 !هيخأ عم ملسملا نأش نوكي فيكف

 :لاق سنا نع - ۸

 :لاقف .ةعُمُجلا موي هَ يبنلا ىلإ نيملسملا ضعب ماقف ءاماع رطملا طحُف
 .لاملا كّلهو ءضرألا تبدجأو ءرطملا طحُف ! هلت هللا لوسر اي

 ضايب تيأر یتح هيدي مف ؛ةباحس نم ءامسلا يف ىري امو هيدي عفرف

 راذلا بيرقلا باشلا مهأ ىح ةعمجلا انيلص امف هللا يقستسي «هيطبإ

 .ةعمج تمادف !هلهأ ىلإ عوجرلا

 «تويبلا تمّدهت !هَللا لوسر اي : لاقف « اهيلت يتلا ةعّمجلا تناك اًملف
 :هديب لاقو «مدآ نبا ةلالم ةعرسل مّسبتف !نابكرلا سبتحاو

 .ةنيدملا نع تطّشكتف ««انيلع الو ائيّلاوح مهللا»

 ح ياقستسالا ل ٩ م . عماجلا دجسملا يف ءاقستسالا ت ياقستسالا ل ٥ :خ]

 .[۹ 4مل

 +« حرشلا د

 رلسكو هلوأ مضب » :(ةياهنلا» يف تءاج :طحُق :(ًاماع رطملا طحف)

 .(هيناث
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 0 را

 هنم ةفئاط : ءيشلا ضعب ب :(ةعمجلا موي هي م يبنلا ىلإ نيملسملا ضعب ب ماقف )

 جارا نيله قلل روك وا جلف

 : ( لالا كلَّمو «ضرألا تّبدجأو ءرطملا طح ! هلي ا لور ا لاقف)

 . تبنت ملف اهنع ءاملا اعلا تست ا

 ضانب تيار ىح هيدي ديف ةةباحتم نم ءاعبسلا يفي ري انو هيدي عفرف)

 نينيلا عنرعيفو ةءاقسلا نناشنللا ح تلفا# يا ملا نكح مطل

 :ءاقتستسالا دع نظن الا نول قرب نح

 (!هلهأ ىلإ عوجرلا رادلا بيرقلا باشلا مهأ ىتح ةعُمجلا ائيلص امف)

 .راطمألا ةرثكل ؛ةبيرقلا هراد ىلإ عوجرلا مه يوقلا باشلا لّمَح : يأ

 !ِهَّللا لوسر اي :لاقف ءاهيلت يتلا ةعّمجلا تناك اًملف ةعّمج تمادف)

 :بكّرلا» : (حاحصلا راتخم » يف لاق : ناک ر لا نيبتح ةحاو «تويبلا تمدهت

 نابكرلاو ءاهقوفامف ةرشعلا مهو «باودلا ا ىف لبإلا باحصأ

 .(مهنم ةعامجلا

 ءاج :(انيلع الو انيَلاوَح مهللا :هديب لاقو «مدآ نبا ةلالّم ةعرسل تجف

 عضاوم يف : يأ - ماللا حتفب - انيلاوح رطمأ :يأ) 50٠ ) (ةاقرملا» ىف

 عضاوم يف رطمت ال :يأ ,«انيلع الو) :هلوقي هدّكأ مث ءانل ةلصاحلا عفانملا

 .انيلع ةعقاولا ةرضملا

 . ةينبألا ىلع ال تابنلا عضو يف ثيغلا لزنأ يأ :ينالقسعلا لاق

 ىلع رطملا بلط نأ يضتقي هّنأل كلذو «فيطل ىنعم انهه واولا لاخدإ يفو

lo 



 ا ىذا نع ةياقو رك لب حل ورق يدل اار

 طش قلاو طشكلاو «قّرفتو باحسلا عطقت : يآ :(ةئيدملا نع تطشكتف )
 .(ةياهنلا» . فشكلاو علقلاو ةلازإلاو عفرلا يف ءاوس

 «نيملسملا عمجت ةبسانم يأ وأ ةعمجلا موي ءاقستسالا بلط ثيدحلا يفو

 .ملعأ هّللاو

 . حلل ًايْعس ٌماعلاو صاخلا لاحلا ىوكش هيفو

 هّللا ةمحر ةعس هيفو «حالصلا هيف مسوي نمم هبلطو ءاعدلا لضف هيفو

 E ردو يعتاد

 امك ءاعدلا يف نيديلا عفر هيفو ءًاضيأ تازجعُم نم هلت يبثلل ام هيفو

 ن یو

 : لاق كلام نب سنأ نع - ۹

 : لوقي ؛ذَوعتي هلي هللا لوسر ناك

 نم كب ذوعأو ءنبجلا نم كب ذوعأو «لسكلا نم كب ذوعأ ينإ !مهللا»
 .«لخبلا نم كب ذوعأو «مرهلا

 ياعدلاررك دلا 34۸ م لانجرلا ة لغ نم ذوعتلا ب تارعدلا ك ]1
 .[ه0ح

 ب حرشلا

 6 كب ذوعأ يّنِإ مهللا» : لوقي :يأ : ( ذوعتي هلي هللا لوسر ناك )

 . ةراجتسالاو ءاجتلالا : ذوعتلاو
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 ىف ليصفت هيفف «( لوألا ءزجلا) « ةينآرق تالّمأت ١ يتلاسر تش نإ رظناو

 . دئاوفلا نم كلذ ريغو اهماكحأو ةذاعتسالا ىنعم

 كب ذوعأو نجلا نم كب ذوعأو «لّسَكلا نم كب ذوعأ يّنِإ !مهللا :لوقي )

 : مّرهلا» :- ًاطقتلم )/١15/117(  يوونلا لاق : (لخّبلا نم كب ذوعأو «مّرَهلا نم

 هيوشتو مهفلاو طبضلاو «ساوحلاو لقعلا لالتخاو فرخلا نم هيف امل «ربكلا

 يبرم سس ا

 «ةاصعلا ىلع ا ةلازإو ا هللا قوفخب ها «تابجاولا

 مولظملا رصنب موقيو «تادابعلا متت ةلدععملا اهتوقو سفنلا ةعاجشب هّنألو

 .داهجلاو

 امل ا اب للا

 هلاوحأ لك يف هتافص لمكتل ءايشألا هذه نم هو ةع هتذاعتساو : ءاملعلا لاق

 ا و

 ءايشألا لك نم ةذاعتسالاو ءاعدلا بابحتسال ّليلد ثيداحألا هذه ىفو

 .(اهانعم ىف امو ةروكذملا

 تناك ءاوس 0 ءادأ مدع :لخبلا» :( 75/5١ (لضفلا» يف'ءاجو

 «هرکذ دنع هع ي يبنلا ىلع ةالصلا كرتك ةيلوق وأ «ةفايضلاو ةاكزلاك ةيلام

 .( هيبلاط نع ملعلا عنمو «مالسلا ريو توكسلاو

 6 دعا ١ دلع وا

1Y 



 : لاق هَ ع هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع 2-6

 .(يناعد اذإ هعم انأو «يدبع َنظ دنع انأ : لجو رع هللا لاق»

 :م .هوحن « هسفن هللا مكرذحيو  ىلاعت هللا لوق ب۔١٠ ءديحوتلا ك- 47 :خ]

 .[ 1١5 ۲ح یاعدلاو ركذلا ك - 8

 ٭ حرشلا د

 :هانعم ليق : يضاقلا لاق :( يدبع ّنظ دنع انأ :لجو رع هللا لاق)

 بلط اذإ ةيافكلاو ءاعد اذإ ةباجإلاو «بات اذإ لوبقلاو «رفغتسا اذإ هل نارفغلاب

 )۲/٠۷(. «يوون» .ةيافكلا

 نو را لف اخ ا ولعت ع ا ا ضن إف

 زع هّللاب نظلا نسحب وهو الإ مك دحأ َنتومي الو : هع هلوقك «هللاب ّنظلا

 .رباج ثيدح نم (۲۸۷۷) ملسم هجرخأ «(لجو

 مه نيذلار أونا نيذا عم هللا نإ : ىلاعت هلوقك : ( يناعد اذإ هعم انو )

 :LIA لحنلا] 4 نونسحم

 .[ ٤١ :هط] 4 ىرأو عمسُأ امكعم يننإ 9 : ىلاعت هلوقكو

 نم :( ۲٠۷١ ) (ملسم حيح صو و (7/406) (فنصملا حيح ص » يفو

 انأ : ىلاعت هللا لوقي » : هلق يبنلا لاق : لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح

 يف هترکذ هسفن يف ينرکذ نف «ينرگذ اذإ ۀعم انأو «يب يدبع نَظ دنع

 رمش يلإ بّرقت نإو ,مهنم ريخ الم يف هتركذ ألم يف ينركذ نِإو «يسفن
 هّميتأ يشي يناتأ نإو ءاعاب هيلإ تبّرقت ًاعارذ يلإ بّرقت ْنِإو ؛ًاعارذ هيلإ تبرقت

 . «ةلوره
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 «ريخف أريخ نإ «يب يدبع ّنظ دنع ان :لوقي ىلاعت هللا نإ» : ةياور يفو
 رشف ارش نإو

 جيرختل )١1١717( (ةحيحصلا» رظنا .«ءاشام يب نظيلف» : ةياور يفو

 .نيتياورلا

 ۲۷۷  رافغتسالا دیس باب 2 ۳

 :لاق رمع نبا نع 5

 : هَ يبتلل سلجملا يف دعت انك نإ

 .ةرم ةئام «ميحرلا باوَتلا تنأ كْنِإ ؛ يلع بتو «يل رفغا بر»

 اذإ لوقي ام ب 58 «تاوعدلا ك ٠٥ :ت .رافغتسالا يف ب- ١5 «رتولا ك- مد ]

 .[ هسلجم نم ماق

 * حرشلا

 : ضرما ةيفو .دخارلا سلا هيا لقط يبل سلما ىف حمل انك 5إ)

 .ءادتقالاو يسأتلل يوبنلا يدهلا ةفرعم ىلع

 :يأ :(ةرم ةئام ءميحُرلا باَوُتلا تنأ َكْنِإ «يلع بو «يلرفغا بر)

 . يتبوت لبقاو ةبوتلل ينقفو

 رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل يّنِإ هّللاو ١ :« فتصملا حيحص » يفو

 :( ٩۲۱/٤۸٤ ) رمع نبا ثيدح يف يتايسو «(ةرم نيعبس نم

 ةئام موي لك هيلإ بوتأ يّنإف هللا ىلإ اوبوت » :لوقي هبت يبنلا تعمس
 .( ةرم

 كل



 ناك دقف ءانخيش هيندافأ امك ءاعّدلا فالخب هراركتو رافغتسالا لضف هيفو
 .ًاثالث اعد اعد اذإ هی

 ا یا ,رافغتسالا يف هلت يِبْنلا يده ضعب نّيبي ثيدحلا اذهو
 اسلا رهظو ءاياطنلاو ماثآلاو تتوئذلا ترثك دقو هيلا بح
 يتلا ةحلاصلا لامعألا ضعبب رارتغالا نم رذحنلو وج لاو رحبلاو ربلا يف

EE EEEال مك ِهّللا يضري . 

 ؛نوبنذت اونوكت ملول» :لوقيف بجعلا نم انرذحي هلت هللا لوسرو
 رظناو هريغو رازبلا هجرخأ .«بجُعلا كلذ نم رثكأ مكيلع تيشخ
 .(55/8) (ةحيحصلا »

E le GEES 

 لاق مث ءىحّضلا هلت هللا لوسر ىلص :

 ةئام اهلاق ىتح «ميحرلا باوتلا تنأ كّنِإ يلع بتو «يل رفغا مهللا»
 .ةرم

 ده حرشلا هب

 ) كلن يلع بو ءيل رفغا مهلا :لاق مث «ىحضلا هي هللا لوسر ىلص
 نأ دعب انه ءاج دقو .هلبق ام رظنا : يااا رخل نارا لا

 . ىحضلا هلت هللا لوسر ىّلص
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 انأو ىنتقلخ «تنأ الإ هلإ ال ىّبر تنأ مهللا :لوقي نأ رافغتسالا دّيس»
 ام رش نم كب ذوعأو ,تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع انأو ,كدبع

 رفغي ال هّنِإف ؛ىل ٌرفغاف «ىبنذب كل ءوبأو «كتمعنب كل ءوبأ ءتعنص
 : لاق ««تنأ الإ بونّذلا

 نم وهف ,يسمي نأ لبق هموي نم تامف ءاهب انقوم راهنلا نم اهلاق نم»

 وهف ,حبصي نأ لبق تامف ءاهب نقوم وهو ليللا نم اهلاق نمو ؛ ةنجلا لهأ
 .«ةنجلا لهأ نم

 .[راقغتسالا ب ۲ «تاوعدلا باتك 8٠١ :خ]

 »ب حرشلا وب

 نال (راهعمتمالاو ةنوعلا ىف هلا دب نأ ثيطا هيف ناسا ميس

 دارملا نأ ىلإ راشأ هناك » :. فّرصعب - )9/11١( «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

NOEليف  E EBميسا ا  

 مسا هيلع قلطأ اهلك ةبوتلا يناعمل اعماج ءاعدلا اذه ناك امك : يبيطلا لاق

 يف هيلإ عجريو ؛جئاوحلا يف دصقي يذلا ءيشلا لصألا يف وهو ء«دّيسلا

 .«رومألا

 .«دبعلا لوقي نأ » : ىئاسنلاو دمحأ ةياور ىف :( لوقي نأ )

 .ةيهولألاو ةيبوبرلا ديحوت عامتجا هيف :(تنأّلإ هلإ ال ير تنا مهللا )
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 دبعلا رارقإ هيفو . ككولممو كقولخم انأ :يأ :(كدبع انأو يئنئّقلخ )

 ميقم انأ) : -ريسي فّرصتب  (ةاقرملا» يف لاق : ( كدعوو كدهع ىلع انأو )

 : لاطب نبا لاق » :. ريسي ا ۹۹ )١١/ (حتفلا» يف ءاج

 هدابع ىلع هللا هذخأ يذلا دهعلا ديري «(كدعوو كدهع ىلع انأو» :هلوق

 هل اورقاف مكبرب تسلا مهسفنا ىلع مهدهشأو ءّرذلا لاثمأ مهجرخأ ثيح
 تابعا ناسل ىلع لاق ام دعولابو «ةينادحولاب هل اونعذأو «ةيبوبرلاب

 .(ةّنجلا لخد اعيش هّللاب كرشي ال

 (فنصملا حيحص» يف امك هل يبنلا ثيدح لْفم ىلإ ريشي : تلق
 تنكو» :لاق- هنع هللا يضر - و ل ع ماب

 هّللا قح يردت له !ذاعم اي لاقف ٌرْيَمَع هَل لاقي رامح ىلع هل هلع يبنلا فدر

 . مَلَعأ هلوسرو ُهَّللا : تلف هَّللا ىلع داّبعلا قح امو هدابع ىلع

 دالا ىو ايش اوكرشي الو وديع نأ داعلا ىلع هللا ى ناق لاق
 ا ا هيكل سياج ال اغ

 . (اوُلكّتَيف مهّرَشبُت ال لاق سائلا هب ٌرَشبأ الفأ ِهَّللا لوسر اي : تلقف

 بجي ان غيمجب ناينآلا ىلع ردقي ال ادا نأ هل مالعإ :(تنظتساامؤ

 ملف «هدابعب هللا قفّرف ,مغّنلا ىلع ركشلاو تاعاطلا لامكب ءافولا الو «هّلل هيلع

 .(حتف» . مهعسو الإ كلذ نم مهفّلكي

 فارتعالا عم ( تعطتسا ام )» : فّرصتب- ( ٠١ /7) «لضفلا» يف ءاجو
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 ام عيمجب نايتإلا ىلع ردقي ال ًادحأ نال ا ىلا وتلا لا

 4 هرمأ ام ضقي امل الك ا :ىلاعتو كرابت هللا لاق امك« ىلاعت هَّلل هيلع

 .مهّعسو الإ كلذ نم مهفّلكي ملف هدابعب هّللا قفرف «[ ۲۳ :سبع]

 ههوشي امب ابوشم تاعاطلاب يتأي ام لّبقتي دق هناحبس هّللا نإف مث نمو

 ةليسو اذه ةعاطتسالا مدع لعجي الأ ءرملا ىلع نكل «حفصيو وفعيو ضغيو

 يف لب ةثداح لك يف هللا ىلإ ةبانإلا ءرملا ىلع بجي لب «لسكلاو يناوعلا ىلإ
 ةّمهلا فرصو «تادابعلاو تاعاطلا يف يعسلا لبو «ريمشتلاو دج لاو «ةحم لَك

 . (هّللا هّبحي ال معو «يصاعملا نع عوزنلا ىلإ

 ينلماعت الف بونذلا نم تفراق ام : يأ :( تعنص ام رش نم كب ذوعأو )

 . يلمعب
 ءاوبتلا لصأو ءرقأو عجرأو مزتلا يأ :( يبنذب كل ءوبأو «كتمعنب كل ءوبأ )

 . « ةياهنلا» . موزللا

 .« يلع كتمعنب كل ءوبأ ) :( 1۳٠٠٦ ) (فنصملا حيحص» يف

 مالسإلاو ناميإلا نم ربكأ ةمعن يأو»:(۲/٠۸) «لضفلا» يف لاق

 و و ا ا را

 ٠۸[٠. :لحنلا]  اهوصحت ل هللا ةمعن اودعت نإو ظىلاعتو كرابت

 ا لمشي هال هدِّيقي ملو «هيلع معنأ هاب الوأ فرتعا : يبيطلا لاق

 يف ةغلابم ًابنذ هادعو ءاهرك ءاداب مي مل هلا «ريصقتلاب فرتعا مث «ماعنإلا

 :ريسي فرصتي تف سلا مطهر ريصقتلا

 نإ: ىلاعت هلوقل كرشلا الإ : ( تنأ الإ بونذلا رفغي ال هّنِإف «ىل ٌرفغاف)
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o عم 

 .[ ٤۸ :ءاسنلا] . « ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا

 ؛ريبك ٌلضف «تنأ الإ بونذلا رفغي ال هتف «يل ٌرفغاف» ... دبعلا لوق يفو

 يلع تدهش » : لاق ةعيبر نب يلع ثيدح نم ةبادلا بوكر ثيدح يف امك

 باكّرلا يف هلجر عضو اًملف ءاهبكريل ةّبادب يتأ  هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب

 ناك م4 لاك تدلل E ee e اق

 «نويلَقْل انبر ىلإ انإو « نينرقم هل انك امو اذه انل رخ يذلا

 ربك هللا لاق مك ترس تال هلل دما لاق مث 0 ۴ فرشرلا]

 ال هّنِإف ءيل رفغاف ءيسفن تّملظ يّنِإ مهللا كناحبس : لاق مث  تارم ثالث

 1 .كحض مث «تتأ الإ بونذلا رفغي

2 
 ا

 هلع يبنلا تيأر ين ذإ :لاق ؟تك حض ءيش يأ نم نينمؤملا ريمأ اي :ليقف

 ل :تلقف «كحض مث «تلعف امك لعف

 يل رفغا بر :لاق اذإ هدبع نم ْبَجعَي ىلاعتو هناحبس كبر ّنِإ : لاق

 ا «دواد وبأ هجرخ .(يريغ بونذلا رفغي ال هنأ ملعي (يبونذ

 (« بيطلا ملكلا» يف انخيش هرقأو .حيحص نسح ثيدح :لاقو «يذمرتلاو

 )١077(.

 :ليق امك فارتقالا قحمي فارتعالا نأ بنذلاب رارقإلا» : ظفاحلا لاق

 (بونذ بونذلا راكنإ نأ امك هفارتقا وحمب ءرملا فارتعا َنإف

 . كشلا نود ملعلا :نيقيلا : ( اهب ًانقوم راهّنلا نم اهلاق ْنَم : لاق )
 . (اهباوثب ًاقدصُم هبلق نم ًاصلخُم» :ظفاحلا لاق

 انمؤم تومي : يأ : (ةّنجلا لهأ نم م وهف «يسمي نا لبق هموي نم تامف)
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 .«ةاقرم» .نيقباسلا عم وأ ةلاحم ال ةنجلا لخ ديف

 لهأ نم وهف < «حبصُي نأ لبق تامف ءاهب نقوم وهو ليللا نم اهلاق نمو )
 .(١ا/54ا/) ( ةحيحصلا «رظناو ةا هل تيجو ال ةياور يف : (ةئجلا

 عيدب نم ثيدحلا اذه يف ُهلَْع عمج :ةرمج يبأ نبا لاق ) : ظفاحلا لاق
 E يناعملا

 رارقإلاو «قلاخلا هّنأب فارتعالاو «ةيدوبعلاو ةيهلإلاب هدحو هلل رارقإلا هيفف

 ىنج ام رش نم ةذاعتسالاو هب هدعو امب ءاجرلاو «هيلع هذخأ يذلا دهعلاب

 هسفن ىلإ بنذلا ةفاضإو ءاهدجوم ىلإ ءامعتلا ةفاضإو .هسفن ىلع دبعلا

 . (وه الإ كلذ ىلع دحأ ردقي ال هنإب هفارتعاو «ةرفغملا يف هتبغرو

ES 

 كبح ي نم لرد رع توش ا نبا عصا 1١4
 لوقي هل بلا تعمس : لاق رمع نب هّللادبع

 .«ةرم ةئام موي لك هيلإ بوتأ ينإف هّللا ىلإ اوبوت»

 .[ 48 ح «ءاعدلاو ركذلا ك- 4۸ :م]

 دي حرشلا دب

 هلوقك ؛ةبوتلاب رمألا هيف : (هّللا ىلإ اوبوت :لوقي هلت يبنلا تعمس)
 «[۸ :ميرحعلا] 4 ًاحوصن َةَبْوَت هللا ىلإ اوبو اونمآ نيذلا اهيأ اي ] : ىلاعت
 )۲۷٤/۳( (ضيف» . ةيبوبرلا بصنمل ماظعإلاو ةيدوبعلا قحب مايقلا ةبوتلا يفف

Vo 



 ىلإ اوبوتو 9 :ئلاعت هلوقل الاثتما : (ةرم ةئام موي لك هيلإ بوتأ ينإف)

 .مهبجح مهبجع ريصيف مهتعاطب اوبجعي الغل ؛ةبوتلاب مهتعاط عم مهرّمأ

 .(ضيف»

 اَنُك نِإ) : ظفلب ( 118/544١ ) امهنع هللا يضر -رمع نبا ثيدح مّدقتو

 باوعلا تن كّنإ يلع بو «يل رفغا بر : هلق يبتلل سلجملا يف دعنل

 .ةرم ةئام ( ميحرلا

 : لاق ةرجع نب بعَك نع - 577 86

 :نهلئاق بيخي ال تابقعم»

 .«ةرم ةئام ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو ,هّللا ناحبس

 . سيق نب ورمعو ةسينأ يبأ نبا هعقر
 ١44[. ح ,دجاسملا ك- ه :م]

 * حرشلا

 اهضعب يتأي تاملك :يأ» :( 574/5 )(ضينفلا» يف ءاج :6كايفعم )

 .تاولصلا باقعأ لعفت اهنأل تابقعم تيمس ؛ضعب بقع

 نم ةذوخأم ًاضعب اهضعب بقعي يتلا تاملكلا :تابّقعلا : يضاقلا لاقو

 ..( بقعلا

 .نارسخلاو نامرحلا :ةبيخلا : (نهّلئاق بيخي ال)
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 SS فلل دمحلاو هللا ناجيس

 ال ُتاَبّقعَم : لاق هيَ هللا لويسر نق رجع نب عك غزا (595)ملسم

 ع ب قود طللاو يقل ةّبوتكم ةالص لك ربد نهلعاف وأ نهُلئاق بِيِخَي

 یک رو و فرار كييف نوتالقو كالا

 نم» : هلت هللا لوسر نع ةريره يبأ نع :( ٥۹۷ ) ًاضيأ ملسم ةياور يفو
 هللا رّبكو «نيثالثو ثالث هللا دمَحو «نيئالثو ًاثالث ةالص ّلُك ربد يف هللا حبس

 كيرش ال ةدحو هللا الإ ال ةّقاملا مامت لاقو «توُعستو ةعست كلتف «نيئالثو ًاثالث

 لْثم تناك نإو هاياطخ ترفغ ءريدق ءىش لَك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل ؛هل

 . (رحبلا دبز

 ىلع صن ثيدحلاو» )1١7(: ثيدحلا تحت «ةحيحصلا» يف انخيش لاق

 داروألا نم هلبق ام هلغمو «ةرشابم ةضيرفلا بقع لاقي اًمإركذلا اذه نأ

 لعجي بهاذملا نم لاق نمو ال وأ ةيدعب ةئس اهل ةضيرفلا تناك ءاوس ءاهريغو

 ثيدحلا اذهل فلاخم هنإف ؛كلذب هيدل صن ال هنوك عم وهف ؛ةتسلا بقع كلذ

 يرل لو هلل لاا ىف وش رهام ةلاقماو

 هّبسَنو هفاضأ :يأ :هعفر :( سيق نب ورمعو ةسينأ يبأ نبا هَعُفر)

 هظفح  انخيش لاق دقف ةسينأ ىبأ نب ديز نع ام « هلع ىبنلا ىلإ هدنسأو

 :- ىلاعت هللا

 .(تاقثلا هعفر دقو اميس الو «عفرلا مكح هل نأ ىفخي ال نكل

 ا



 يج ےیل لج
 هوو حي

 ٤  2رهظب خألا ءاعد باب الغيب  ۲۷۸

 : هنع هللا يضر ركب يبأ نع - 48

 تاتش هللا يف خألا ةوعد نإ

 *٭ حرشلا د

 .هدعب يذلا ثيدحلا رظنا :( باجتست هّللا يف خألا ةوعد نر

 2i 2 7 ع ع ڊا

 ءادردلا هن ناک ر ناو غص نب هللا دبه نب ةاوفس ىنغ د ۷
 :لاق ءادردلا يبأ تدب

 . ءادردلا ابأ دجأ ملو تيبلا يف ءادردلا ٌمأ تدجوف ماشلا مهيلع تمدق

 نف ءريخب انل هللا عداف : تلاق :معن : تلق ؟ماعلا جحلا ديرتأ :تلاق
 : لوقي ناك هلع يبنلا

 كلم هسأر دنع «بيغلا رهظب هيخأل ةباجتسم ملسما ءرملا ةوعد نإ»
 .«لثمب كلو ,نيمآ : لاق ريخب هيخأل اعد املك ,لكوم

 . هلع يبْنلا نع رثأي كلذ لغم لاقف قوسلا يف ءادردلا ابأ تيقلف : لاق

 .[ 88 ح اعدلاو ركذلا ك- ۸ :م]

 ب حرشلا ي

 ارنا انا دعا ملو تيبلا يف ءادردلا مأ تادجوف «ماشلا مهيلع تمدق )

 لطيف ريشي اف هللا داق تناك: قتال تلك ةماعلا علل رتا ةكلاق

 ف



 قر
 یں9 ے9 نجح
 یی ور : جو کھ

E 

 ) رهظب هيخأل ةباجتسم ملسلا ءرملا ةوعد نإ : لوقي ناك هع ع يبنلا َنِإَف

 ( يوون» .صالخإلا يف غلب ِهّنأل هرس يفو هل وعدملا ةبيغ يف :يأ :( بيغلا

CY) 

 . بجتسا : يأ : ( نيمآ : لاق ريخب هيخأل اعد امّلك لّكوم كلم هسأر دنع )

 . هل هب توعد ام لثم : يأ : (لثمب كلو )

 هسفنل وعدي نأ دارأ اذإ فلسلا ضعب ناك 5١8/5 (: ١ ) «ليلدلا» يف لاق

 .«اهلثم هل لصحيو باجتست اهَّنأل :ةوعدلا كلتب ملسملا هيخأل اعد

 ( هلع يِبَنلا نع رثأي «كلذ لثم لاقف قوسلا يف ءادردلا ابأ تيقلف :لاق)

 .( ۲۷۳۲ ) ملسم دنع ٌةياور يهو هَل يبنلا نع هيورب : يأ

 يل رفغا مِهَّللا : لجر لاق :لاق ورمع نب هّللادبع نع - 1/484

 : هلت ىبنلا لاقف ءاندحو دمحم

 .(ريثك سان نع اهتبجح دقل»

 . [ةريره يبأ نع «مئاهبلاو ساتلا ةمحر ب ۲۷ «بدألا ك- ۷۸ :خ]

 *# حرشلا ي

 دقل# هلع يتلا لاقف ءاندحو دمحمو يل رفغا مهّللا : لجر لاق)
 اه

 .اهتعنم : اهتبجح : (ريثك سان نع

 هع هللا لوسر ماق : لاق ةريره يبأ نع» ٠١ ٠ ) « فئصملا حيحص ١ يف
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 ءادّمحمو ينمحرا مهلا :ةالصلا يف وهو يبارعأ لاقف «هعم انمُقو ةالص يف

 . «هّللا ةمحر ديري .ًاعساو ترجح دقل : يبارعألل لاق هَ هيدا

 ل ا

 ا معو ابار كد دع قع عشا نان كلا ف ا كنج

 .(ةعساو هّللا ةمحر ْذِإ ماع وه

 يبارعألا ىلع هلي ركنأ :لاطب نبا لاق» :( ٤۳۹/۱۰ ) «حتفلا» يف ءاجو

 لكف قف ىلع لالا منا هقولك لع نلاعت هللا ةر لعب ركل

 اَنَل رفغا انبر نولوقُي مهدعب نم اوءاج نيذّلاَو » :لاق ثيح كلذ فالخ

 ٠١[«. :رشحلا] 4 نايإلاب انوقبس نيذللا انناوخإلو

 ٍنمؤم لكب هل هللا بّتك «تانمؤمللو نينمؤملل رّقغتسا نم» : ثيدحلا يفو

 ىف ىمثيهلا لاقو ةدابع نع (ريبكلا » ىف ىناربطلا هجرخأ .« ةنسح ةنمؤمو

 .هيلع ةدهعلاو انخيش لاق «ديج هدانسإ ( دئاوزلا عمجم »

 ٥ باب ۲۷۹

 : وعدي اميف ناک هنأ ءرمع نع - 598

 .«رايخألاب ينقحلأو ,رارشألا عم ينفلخت الو ءراربألا عم يفوت مهللا»

 *ب حرشلا *

 داهزلاو ءايلوألاب صحي ام اريثك وهو ٌربلا عج : (راربألا عم ينّذوت مهللا )
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 ىلع هنع هللا يضر رمع صرح «ناسحإلا يف عاستالا ّربلا ناك اَّمَل : تلق

 . تاريخلا ىلإ ةعراسملاو تاجردلا ومس نم هيف امل ؛اذه

 .داسفلاو ءوسلا :ٌرشلاو .رشلا وريثك : ( رارشألا عم ينقّلخت الو)

 مهب ينقحلأو ريخلا يوذ لمعب لمعلل ينقفو :يأ :(رايخألاب ينحل أو )
 ينقحلأو 9 :مالسلا هيلع فسوي ناسل ىلع ىلاعت هلوقك ؛ةرخآلا رادلا يف

 .[١١٠:فسوي ] 4 نيحلاصلاب

 قلختلاو «مهنم ةدافإلل رايخألاو راربألا ةبحص ىلع صرحلا يضتقي اذهو

 اذإف «رارشألا بانتجا ًاضيأ يضعقي امك «مهعم رشحي نأ ءاجر مهقالخأب

 . ىلاعت هّللا نذإب دارملا ىّقحت ؛صلاخلا ءاعدلا عم قداصلا لمعلا عمتجا

 عم ينفلخي الأو «راربألا عم ينّقَوتي نأ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا هَّللا لأسأ

 .ريدق ءيش لك ىلع هْنِإ ءرايخألاب ينقحلي ناو «رارشألا

 نأ رثكي [دوعسم نبا] هّللادبع ناك :لاق قيقش نع - ۰

 : تاوعّدلا ءالؤهب وعدي

 ,روثلا ىلإ تاملظلا نم انجنو «مالسإلا لبس اندهاو ءاننيب حلصأ ابرد

 انعامسأ يف انل كرابو ءنّطب امو اهنم رّهظ ام شحاوفلا اتع فرصاو

 ,ميحرلا باَوَّتلا تنأ كَنِإ انيلع بو ءانتاّيرذو انجاوزأو انبولقو انراصبأو .

 .«انيلع اهممتأو ءاهب نيلئاق ءاهب نينثم (كتمعنل نيركاش انلعجاو
 .[ دهشتلا ب 18٠ « ةالصلا ك . د]
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 یا ے9 رج
 ی موز سدح هي

 نب حرشلا

 امل اهتم راك لا نسي تاوغدلا ءالؤهب وعدي نأ رثكي هّللادبع ناك )

 1 .ةمج دئاوفو ةميظع ناعم نم هنمضتت

 حلصأو انبولق نيب فْلأ مهللا» :(دواد يبأ ننس يف» : (اننيب حلصأ انبر)

 .(اننيب تاذ

 لاوحأ حلصأ :يأ :اننيب تاذ حلصأو » )٠١١/۳(: «نوعلا» يف لاق

 هنمو «هيلإ فيضأ ام دارملاو هتقيقحو هسفن ءىشلا تاذ :(عمجملا) يف لاق

 ةبحمو ةفلأ لاوحأ نوكي ىتح مكنيب لاوحأ حالصإ : يأ .نيبلا تاذ حالصإ

 . قافتاو

 نم أ مدقتو .(نيبلا تاذ اهل ليق نيبلل ةسبالم لاوحألا تناك اَّمَلو : لاق

 .اذه

 هدعاوق دارا لعلو قرّطلا يهو «ليبس عمج : لبس : ا

 يي دوا دعا وقر «هتابجاوو هناکر ا

 . «مالسلا لبس » : «دواد يبأ ناس » يف

 قوسفلاو كرشلاو رفكلا ةملظ نم :(رونلا ىلإ تاملظلا نم انتو )

 نم ةاجنلا ىلإ يضفي اذهو «تاعاطلاو ديحوتلاو ناميإلا رون ىلإ «نايصعلاو
 و

 يف اهرسفو «شحاوفلا ىلع مالكلا مدقت :( شحاوفلا انع فرصاو )

 . انزلاك رئابكلاب :«نوعلا»
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 .«شحاوفلا انبنجو » : دواد ىبأ ظفلو

 .اهرسو اهتينالع :يأ : (نطب امو اهنم رهظ ام )

 لظتو «تاعاطلا يف فّظوت أب : (انبولقو انراصبأو انعامسأ يف انل كرابو )

 ش . كلذ ىلع دايدزا ىف

 نأبو «مهناعإ ةدايزو تاعاطلل مهقيفوتب كلذو : (انتاّيَرذو انجاوزأو)

 انتايرذو انجاوزأ نم اتل به انبر ل : ىلاعت هلوق يف امك ءانل نيعأ ةَرُق مهلعجت
 . ةدايزب «لضف» . [74 :ناقرفلا ] 4 نيعأ ةر

 هللا ءامساب لّسوتلا هيفو «مدقت :( ميحُرلا باوّتلا تنأ كن انيلع ابتو

 . العلا هتافصو ىنسحلا ىلاعت

 هلوق يف امك ءرفكلا هلباقي ركّشلا نال :(كتمعنل نيركاش انلعجاو)

 ١[. :ناسنإلا] 4 ًاروفك امو ًاركاش اّمِإ ليبّسلا ُهاَنْيَدَه اّنِإ ف : ىلاعت

 ثّدحتلا انه دارُلاو حدملا وهو ءانشلا نم : نم :( اهب نيلئاق ايي نغم

 ١١[. :ىحضلا] 4 ثدحف كبَر ةّمعبب اّمأو ل : ىلاعت هللا لاق «ةمعّنلاب

 . ىلاعت هللا نم اهمامتإو ةمعنلا ظفح بلط هيف : (انيلع اهممتأو )

 : لوقي هيخأل اعد اذإ سنأ ناك : لاق تباث نع - ا

 ليللا نوموقي ءراّجف الو ةَمَّلَظِب اوسيل «راربأ موق ةالص هيلع هللا لعج»

 .«راهنلا نوموصيو
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 حق

 یف يدا رج
 ىسسيئورب» نجد سند

 *ب حرشلا هب

 ىلاعت هّللا يف انناوخإل ءاعدلا هيف :(لوقي هيخأل اعد اذإ سنأ ناك )

 .مهبايغو مهروضحب هنم رشکنلف

 رهاظلا ۳١۸/۳ (: ١ ) (ضيفلا ١ يف لاق : (راربأ موق ًةالص هيلع هللا لعج )

 تّلص هلوقل ؛مهدنع رطفأ موقل هئاعد ليبق نم ؛ءاعّدلا انه ةالصلاب دارا نأ

 .(ةكئالملا مكيلع

 يصاعملا يف ثعبنملا وهو ءرجاف عمج :(راَجُف الو ةّمَلَظب اوسيل)
E 

 «تاعاطلا نم رثكُي نم ءاعد لضف هيف : (راهتلا نوموصيو ليللا نوموقي)

 هللا بيجتسي نأ هرس نمف «رجفي الو ملظي الو «راهتلا موصيو «ليللا موقيو

 . كلذ ىلإ جاتحا اذإ مهنم ءاعدلا بلطي وأ «تافصلا هذهب ا هءاعد

 .راربألا لامعأ نم اذه نأو «راهنلا موصو :ليللا مايق لضف هيفو

 :لاق ءاعدلا يف دحأل دهتجا اذإ ناك ١ :ظفلب سنأ نع ًاعوفرم تبث دقو

 ةمثأب اوسيل «راهنلا نوموصيو ليللا نوموقي «راربأ موق ةالص مكيلع هللا لعج
 .( ۱۸٠١ ) (ةحيحصلا ) يف هجيرخت رظنا . «راجف الو
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 .«قزرلاب يل اعدو ؛ ي يسأر ىلع حسمف « هل ت يبنلا ىلإ يمأ يب تبهذ»

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]
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 ب حرشلا ٭

 موزخم نب رمع نب هّللادبع نب نامشع نب ورمع نبا وه :( ثيرح نب ورمع )
 ميلا » . ةفوكلا اولزن اوناك نيذلا هيت هللا لوسر باحصأ اياقب نم «يموزخا

 .(ة 72/99 ١

 (ةحيحصلا» . ( مالغ انأو» : ةياور يف : ( هلي هلل يبنلا ىلإ يم مأ يب تبهذ )

(5559). 

 .«ةكربلاب» :ةياور يف ة :( قزرلاب يل اعدو «يسأر ىلع حسمف)
 .( 59147١ (ةحيحصلا »

 . قزرلاب هل ءاعدلاو ريغصلا سر ىلع حسلا هيف

 :هل ليق : لاق كلام نب سنأ نع «يمورلا هّللادبع نع - ۴
 , مهل هللا وعدتل  (ةيواّزلا) ب ذئموي وهو  ةرصبل | نم كوَّتَأ كناوخإ نإ

 : لاق

 «ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندا يف انتآو ءانمحراو انل رفغا مهللا»
 .«راتلا باذع انقو

 : لاقف ءاهلغم لاقف هودازتساف

 .(ةرخآلاو ايندلا ريخ متيتوأ دقف ءاذه متيتوأ نإ»

 ب حرشلا د ١

 مجعم) يف لاق : (- ةيوازلا ب ذكموي وهو  ةرصبلا نم َكوَنَأ كناوخإ ّنِإ)

YAo 



 ةروهشملا ةعقاولا هب تناك «ةرصبلا برق عضوم :ةيوازلا» :( ١١8/1 «نادلبلا

 ءىطاش ىلع ةيرق ةرصبلاو طساو نيبو «ةرجهلل ۸۳ ةنس يف كلذو نيقيرفلا

 . ةكينهلا :اهل لاقي ىرخأ اهلباقُمو ةيوازلا :اهل لاقي ةلجد

 هللا يضر كلام نب سنأ رصق ناك هيف «ةنيدملا برق عضوم :ًاضيأ ةيوازلاو

 .(ةنيدملا نم نيخسرف ىلع وهو  هنع

 نحس اعل تل ولا نكاسألا ني مودتلا قفا رغد

 . ىقتلاو حالصلا هيف َنظِي

 «ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف ادتآو ءاتمَحراو ائل ٌرفغا ّمهللا :لاق)

 حرش يف- فذحب(١١917/1١) (حتفلا» يف ظفاحلا لاق : (راثلا باذع انقو

 اينادلا نق انتا اعبر: ىبنلا ماعد ر فك ناك ادهن هللا يضرب نأ ثيدحج

 . (راثلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا ىفو «ةنسح

 ءاعدلا يناعم اهعّمجل ةيآلا هذهب ءاعدلا رثكي ناك اإ : ضايع يضاقلا لاق»

 . ةرخآآلاو ايندلا رمأ نم هلك

 نم ةياقولاو ةرخآلاو ايندلا ميعن لأسف ؛ةمعنلا انهه مهدنع ةنسحلاو : لاق

 ,ةعاؤدو كدب الغ نع نأ يلا هللا لانتك«كاذعلا

 : لاق نسحلا نعف «ةنسحلا ريسفت يف فلسلا تارابع تفلتخا دق :لاقو

 يدّسلا نع اضيأ متاح يبأ نبا هلّقن ةّنجلاب ةرخآلا ْيف ةنسحلا ريسفتو
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 . ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلا ىه : ةداتق نعو

 نع هوحنو «تانسحلا نم ةحلاصلا ةجوزلا : يظرقلا بعك نب دمحم نعو

 . كلام يبأ نب ديزي

 قزرلا :ايندلا يف ةنسحلا :لاق يروغلا نايفّس قيرط نم رذدملا نبا جرخأو
 .ةئجلا :ةرخآلا يفو ؛ملعلاو بيطلا

 عساولا لالحلا قزرلا :ايندلا ةنسح :لتاقمو يدسلا نع يبلعشلا لقنو
 .باوثلاو ةرفغملا :ةرخألا ةنسحو «حلاصلا لمعلاو

 رئيسا خالا مح ر هي لدتعلاو هللا اب دلا اخ ةع نعو

 ا لوجو تاسلا

 ملعو «عساو قزرو «راب دلوو «ةنسح ةجوزو «ةبحر رادو ةيفاع نم يويند
 هتلمش امم كلذ ريغ ىلإ «ليمج ءانثو «ءينه بکر مو «حلاص لمعو «عفان

 .ايندلا ىف ةنسحلا ىف ةجردنم اهْلُك اهنإف «مهتارابع

 عزفلا نم نمألا نم هعباوتو «ةّنجلا لوخد اهالعأف «ةرخآلا يف ةنسحلا اًمأو
 . ةرخآلا رومأ نم كلذ ريغو باسحلا ريسيتو «تاصرعلا يف ربكألا

 بانتجا نم ايندلا يف هبابسأ ريسيت يضتقي وهف راَّنلا باذع نم ةياقولا اّمآو
 . ىهتنا . «تاهبشلا كرتو مراحما

 هؤاعدف ء هل يبنلا مداخ ناك هنع هللا يضر ًاسنأ نأ ىفخي ال اًممو
 اذه نأ هنع هللا ىضر- سنأ انربخأ كلذل  مالسلاو ةالصلا هيلع  هنم ىقتسم
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 هجرخأ ثيدحلاو ءروطس لبق مدقت امك « هع وع يبنلا ءاعد رثك :<كأ ناك ءاعدلا

 .(۲۹۹۰) ملسمو ( 1۳۸۹ ) (هحيحص) يف فنصملا

 هبجوي اهامردص نإ قا ينيك «راثلا باذع اًنقو » :هلوق» : يبيطلا لاق

 .(ةاقرم ) . (راّثلا باذع اًنقو انع فعاف «نايصعلاو ريصقتلا نم

 ايندلا ريخ مُثيتوُأ دقف ءاذه مُثيتوُأ نإ :لاقف ءاهّلثم لاقف هودازتساف)

 .مدقت امك ةرخآلاو ا رثك يردك ا ايفل < ورخألا)

 : لاق كلام نب سنأ نع 4

 : لاق ضفتناف هضفن

 امك ءاياطخلا نضفني هّللا الإ هلإ الو هَّلل دمحلاو «هّللا ناحبس ّنِإ»

 .«اهّقرو ةرجشلا ضفنت
 .[ ديمح نب دمحم انثدح ب۔۹۷ «تاوعدلا ك ٤٥ :ت]

 +٭ حرشلا

 مث «ضفحني ملف هّضَفن مث «ضفتني ملف هضّقنف ًانصغ هل يبثلا ذخأ)
 : كلام نب سنأ نع :( ۲۷۹۹ ) (يذمرتلا ننس حيحص» يف :( ضتناف هضفن

 . « قرولا َرئانتف ةاصعب اهبرضف «قرولا ةسباي ةرجشب رم هلع يبنلا نأ»

 هذه ءرملا لوق :يأ : (هّللا الإ هلإ الو ءهَّلل دمحلاو هللا ناحيس نإ :لاق)

 .( 107/57١ «ضيف)» .نهذ روضحو صالخإب تاملكلا
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 نم قرولا ضفن : E اهلئاق نع اياطخلا نطقسي : يأ : (اياطنملا نضفني )

 طفلك ركب ةكشلا

 لئاسولا نم هلام هنكف ام لاما هيف« ارو وحلا فت انك

 .هخّسرت وأ مهفلا ىلع نيعت يتلا

 نم ءرملا رثكي امكف ؛ريبكتل لاو |يلهتل لاو ديمحتل ةلاو حيبستل تلا لضف هيفو

 نم راثكإلاو «ةبانإلاو ةبوتلاب ؛اهتلازإو اهضفن ىلع صرحي نأ هيلعف ءاياطخلا

 .ةبيطلا تاملكلا هذه

 [ :لاق سنأ نع] - 69

 : لاق ؟لضفأ ءاعدلا يأ هَّللا لوسر اي : لاقف لجر هلت 2 ىبلا:ىتاف .»

 .«ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا هللا لس»

 : لاق ؟لضفأ ءاعدلا يأ ! هللا يبن اي :لاقف دغلا هاتأ مث

 يف ةيفاعلا تيطعأ اذإف «ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا هللا لس»

 .«تحلفأ دقف :ةرخآلاو ايندلا

  ه ياعدلا ك- 74 :هج . ىسيع نب فسوي انثدح ب۔٤۸ «تاوعدلا ك ؛ه :ت ]

 ۳۸٤۸[. ح «ةيفاعلاو وفعلاب ءاعدلا ب

 + حرشلا *

 : (؟لضفأ ءاعدلا يأ هللا لوفر ا لاقف لجر هي هيَ يبنلا ىتأف ..
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 «فيعضلا مسقلا بيصن نم انخيش امهّلعج ءاذه لبق نافيعض ناثيدح كانه

 . «لجر هلع يبنلا ىتاف» : ظفلب انه ءادتبالا ءاج اذلو

 دنع ةلزنملا ميظع نم هل امل ؛ءاعدلا لضفأ ةفرعم ىلع ةباحصلا صرح هيفو

 . (ءاعدلا) يباتك  تكش نإ- ديزملل رظناو «ىلاعت هللا

 :بنذلاب ةذحاؤملا كرت وفعلا :عوفملا هللا لس ؟ لاق

 ةلازإ نمضتيو «هراكملا نم ةمالسلا :ةيفاعلاو : ( ةرخآلاو ايندلا يف ًةيفاعلاو )

 )٠١١/٤(. «ضيف» .ةيتآلاو ةيضاملا رورشلا

 ناك اّمأ :لاقف :نْيَلَتِبُم موقب رم هي يِبّنلا نأ  هنع هللا يضر- سنأ نع

 يف هجيرخت رظناو هدنسم يف رازبلا هجرخأ .«!؟ةيفاعلا نولأسي ءالؤه

 .( ۲۱۹۷ ) (ةحيحصلاو»

 وفعلا هللا لس :لاق ؟لضفأ ءاعدلا يأ !هّللا يبن اي :لاقف دغلا هاتأ مث )

 وأ لئاسلا للم مدعو «باوجلا و لاؤسلا راركت هيف : ( ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو

 . ةرابعلا هذهب ءاعدلا لضف هيفو ؛بيجما

 ةرابعلا هذهف : يأ :(تّحلفأ دقف «ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلا تيطعأ اذإف)

 ضارمألاو نتفلا نم ةيفاعلا نمضتي ءاعدلا اذه نأل ءءاعدلا عماوج نم ةفيطللا

 .ايندلا يف كلذ وحنو بئاصملاو

 انهيت انونانلاو وقلة SE E ع هاكات كانعاو

 .ريسع باسحو لاوهأ نم

 رادلا نع حزحز نمف :ىلاعت هلوق يف امك ءزوفلاو حالفلا وه اذهو
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 ١۸١[. :نارمع لآ] 4زاف دقف ةئجلا لخدأو 8 E ا و

 : لاق هِي ّيبَّنلا نع َرَذ يبا نع - 18/495

 ءدمحلا هلو كلا هل ,هل كيرش ال هللا ناحبس : هللا ىلإ مالكلا بحأ»

 .«هدمحبو هللا ناحبس .هّللاب الإ ةَرق الو لوح ال ءريدق ءيش لك ىلع وهو

 ۸١[. ء٤۸ ح «رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا ك- 18 :م]

 أب حرشلا +

 .هنم اورثكأف دبعلا هلاق مالك بحأ :يأ :(هّللا ىلإ مالكلا بح )

 وش لك نع ةهونأ يا + هللا ناحبسو

 .هكلم يف الو هتافص يف الو هتاذ يف( هل كيرش ال)

 . هناحبس كلملاب دّرفتملا وه :يأ : ( كلا هل)

 يف ءاج : (هّللاب الإ ةوق الو لوح ال «ريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا هلو )
 . كرت اذإ لوحي صخشلا لاح : لاقي «ةكرحلا انه اه لوحلا» :(ةياهنلا

 لوالاو ةليخلا : لوحلا ليقو «نلاعت هللا ةئيشع الإ ةوقاألو ةكريشاال نتعملا

 . ( هبشأ

 وأ «هدمحب ًاسّيلتم هللا حبسأ :يأ ءلاحلل واولا :(هدمحبو هللا ناحبس )

 .هدمحب سبلتأو هللا حبسا يأ ةفطاع

 «ضيف » .تالامكلا عيمجب هدّمحأو «صئاقنلا عيمج نع ههّزنأ :اهانعمو

.)١ 7/01١ 
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 هللا ناح بس هللا ىلإ مالكلا ّبحأ نإ ) :( 57781 ملسمل ةياور يف

 .(ةهدمحيو

 دمحلاو هللا ناحبس :عبرأ هللا ىلإ مالكلا بحأ» :(؟107) هل ةياور يفو

 .«تأدب نهيأب كّرضي ال ,ربكا هّللاو هللا الإ هلإ الو هللا

 ةبيغلاك ؛مالكلا حبقأب عتمتسيف «ثيدحلا اذه عمسي نمم تبجع دقو

 مهلو يل ىلاعت هللا لاسأف هللا ىلإ ؛مالكلا بحأ كرتيو «كلذ وحنو ةميمنلاو

 .دادسلاو ىدهلا
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 : تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۳۹/۷

 : لاق هيلع تأطبأف ةجاح هلو- يّلصأ انأو ت يبنلا يلع لخد

 .«هعهاوجو ءاعدلا لّمجب كيلع «ةشئاع ايد

 : لاق ؟هعماوجو ءاعدلا لمج امو !هَللا لوسر اي : تلق تْفرصنا اًملف

 هنم تملع ام ,هلجآو هلجاع هلك ريخلا نم كلأسا ينإ مهللا :يلوق ١

 مل امو هنم تملع ام ,هلجآو هلجاع هلك ّرشلا نم كب ذوعأو .ملعأ مل امو

 . ملعأ

 امو راثلا نم كب ذوعأو «لمع وأ لوق نم اهيلإ برق امو ةّنجلا كلأسأو

 .لمع وأ لوق نم اهيلإ برق
 ءدمحم هنم ذَرعت امم كب ذوعأو ,دّمحم هب كلأس امم كلأسأو

 -  .«أدشر هتبقاع لعجاف ءاضق نم يل تيضّقامو
 .[ ةصق الب ۳۸٤١ ح ءءاعدلا نم عماوجلا ب ٤ ياعدلا ك- "4 :هج]
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 *ب حرشلا د

 اي :لاق هيلع تأطباف ةجاح هلو يّلصأ انأو هت يبنلا يلع لَخد )
 يهو «هانعم رکو هظفل لق ام يهو :( هعماوجو ءاعدلا لَمجب كيلع «ةشئاع

 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عمجت وأ «ةحيحصلا دصاقملاو ةحلاصلا ضارغألا عمجت يتلا

 .( ۱١۸/۲ ) (ضيفلا» نم ةدايزب .«ةياهنلا » . ةلأسملا بادآو

 .عماوج فدارم انه لمجلاو

 .( ةقرفت نع هعّمج ءيشلا لمجأو «عمج لمج و : « طيحلا» يف ءاج

 نيه دل هللا وسر ناك اه هللا يصر ةشئاغ ثيدنخ يفو

 ( دواد يبأ ننس حيحسص) .(كلذ ىوسام عدو ءءاعدلا نم عماوجلا

 )١12١6(.

 لاق فما رجعو اعلا مج اقوراذللا لوس اي تلق كدريصلا املك

 ملامو E «هلجآو هلجاع «هّلك ريخلا نم كلاسا ينِإ مهللا : يلوق

 .ملعأ مل امو هنم تملع ام «هلجآو هلجانع هلك رشلا نم كب ذوعأو . ملعأ

 .اهب زوفلاو ءاهلوخد يأ : (ةّنجلا كلأسأو

 وأ لوق لك لإ بُبحُت نأ كلأسأ :يأ :(لمع وأ لوق نم اهيلإ برق امو)
 . ةئجلا ىلإ ينبرقب لمع

 اذكو «ةئجلا لخدي يذلا لمعلا وأ لوقلا ةفرعمل ملعلا بلط يضتقي اذهو

 نولماعلا ملعلا بالطو ءاسملعلا كلذب سائلا دعسأق «راثلا لخدي يذلا

 . نوركاذلا نوصلخللا

 كيلإ ءيجتلا :يأ :( لمع وأ لوق نم اهيلإ بّرق امو راتلا نم كب ذوعأو )
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 .هُمرحت لمع وأ كبضغي لوق نم اهيلإ برق امو راتلا لوخد نم

 ام نّمضتي هّنأل «ميظع ريخ هيف اذهو :(دّمحم هب كلاس امم كلأسأو)

۶ 3 3 3 
 هيفو ؛كرشو رشو مثإو نايصع نم :( دمحم هنم ذوعت امم كب ذوعأو١

 «بلّطلاو لاؤسلا يف كانهف «ةقباسلا ةرابعلا يف مّدقت امك ؛ميظعلا ريخلا ًاضيأ

 ىضق :لاقي «لصفلاو عطقلا :ءاضقلا لصأ :( ءاضق نم يل تيضقامو )

 . لصفو مّكَح اذإ ضاق وهف ءاضق يضقي

 ءيشلا عاطقنا ىلإاهعجرم هوجو ىلع ةغللا ىف ءاضقلا : يرهزلا لاقو

 ىضمأ وأ ذفنأ وأ ملعأ وأ يذأ وأ ءمتخ وأ متأ وأ هلمع مكحأ ام لكو ,همامتو

 .ريسي فذحب .(ةياهنلا» .ىضُق دقف

 وارسا ف تمكح ام : يأ :(تيضف امو)» هلوقب انه دارملا نأ رهاظلاو

 . هتيضمأ

 .لالّضلاو يغلا نع ًاديعب ةيادهلا هيف : يآ : (ًادشر بقاع لعجاف )

 مل هّنإف ,هنم راثكإلا وأ ءاعدلا اذه مازتلا كايإو هللا ىنمحر  ىخأ صرحاف

 .هنم ذاعتسا الإ ارش الو هِي هللا لوسر هب اعد لإ ًاريخ عدي

 ۲۸٠١ - هلع ىبتلا ىلع ةالّصلا باب _ 5

 : ناثّدَحْلا نب سوا نب كلامو سنأ نع - ۸
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 ىّتح «هءارو سلجف ىّحنتف برسم يف ًادجاس هدجوف «ةرهطم وأ ةراخفب

 ليربج نإ ءىنع تيّحدعف ًادجاس ينتدجو نيح ! رمع اي تنسحأ»

 رشع هل عفرو «ًارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو كيلع ىلص نم :لاقف ينءاج
 .(تاجرد

 . [ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 *ب حرشلا +

 . طوغتي : يأ : ( زربتي ٍجَّرخ هلت يبثلا نأ )

 : راّخفلا :( ةرهطم وأ ةراّخفب هعبتاف رمع جرخف «هعبتي ادحأ ادجي ملف)

 .«ةياهنلا » . امهريغو نازيكلاو رارجلا هنم لمعت فورعم فرا نم برض .

 هدجوف» :( ؛4) مقرب (يبنلا ىلع ةالصلا لضف» يف يكلاملا يضاقلا لاق

 يرش يك دجاج

 نم اطئاح لّخدف ؛هّتْعبتف حرخ دق هثدجوف ١ :هنم ( )٠١ مقر تحت لاقو

 .(فاوسألا ناطيح

 هللا لوسر مرح يذلا ةييدملا ردع مسا: فاوسألا» :(ةياهنلا"9:يف لاق

 .( هلع

 ةيحانب هنيعب عضوم ليقو » : «ةالصلا لضف» ىلع قيلعتلا يف انخيش لاق

 . ىهتنا . (عيقبلا

 . ملعأ هّللاو ءحجرألا وه ريخألا لوقلا نأ رهاظلاو
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 ةبرش :عيدبلا لوقلا يف يواخسلا ظفل» 5١/*٠١(: (لضفلا» يف لاق

 رظناو .«هبرشتل ءام المُي اهلوحو ةلخنلا لصأ يف نوكي ضوحوهو «ءارلا حتفب
 .(ةياهنلا»

 . ضرألا تحت ريفحلا وأ قيرطلا : برسملا : ( برسم يف ًادجاس هدّجوف )
 .(طيغاو»

 . «ةفرغلا يدي نيب ةّمّصلا لثم يه برسملا» :(ةياهنلا» يفو

 . ةيحان يف راصو دّعتبا : ( هءارو سلجف ىحنتف )

 ايو ير حلا لاقف هسأر هل هلع يبنلا عقر ىّتح )

 تنسحأ نسحملل صخشلا لوق هيف : ( ينع تيحنتف

 و ا و
 ةالئصلا تعم ىف ليق ام لوا : ١ د٠ ص ) (ةالصلا ةفص ل ىف انخيش لاق

 ا E يلا رلع

 . ىلاعت هللا نم كلذ بلط : هيلع مهريغو ةكئالملا ةالصو

 . ةالصلا لصأ بلط ال ةدايزلا بلط دارملاو

 لّصفو ؛ةمحنرلا برلا ةالص نأ روهشملا لوقلا درو «حتفلا» يف ظفاحلا هركذ

 . ( هعجارف «هيلع ديزم ال امب (ماهفألا ءالج » يف ميقلا نبا كلذ

 .ةيلاع ابتر : يأ :( تاجرد رشع هل عّقرو )

 لاق «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجارخإ هدابع ىلع ىلاعت هللا ةالص ةرمث نمو
 تاَمْلُظلا نم مُكَجِرْخُيل ُهَتَكِئالَمَو ِمُكَيَلَع يلصُي يذلا َوُه 8 :ىلاعت هلا

 .[ 4 :بازحالا] « رولا ىلإ
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 .راكذألا فرشأو لامعألا لجأ نم هنأو هع كَ يبنلا ىلع ةالصلا لضف هيفو

 :ايفرصتبا يقال

 ل ل ل

 . ةرهطملا وأ ةراخفلاب هلع يبنلا عب

 لجو رع كبر نأ كيضري اما دمحم اي لاقف كلم ئاتا هنإ و« ةياوؤ ىفو

Eملمو لوو رفض ويلف نامل قلدنا ف دعا ادد كف  

 يف هجيرختو هرظنا .« ىلب :لاق ؟ارشع هيلع َتّمّلس الإ كتّمُأ نم دحأ كيلع

 .(۸۲۹) (ةحيحصلاو»

 اق هع يبنلا نع كلام نب سنأ نع - 5488

 رشع هنع طحو ءارشع هيلع هللا ىَّلَص ةدحاو يلع ىّلص نمد

 .(تائيطخ

 [ هلع يللا ىلع ةالصلا يف لضفلا ب- ٠١ ءوهسلا ك- 1 :ن]

 ٭ حرشلا ي ش

 رتسو رَفغ ىنعمب : ( هنع حو ارْشَع هيلع هللا ىَّلِص ةدحاو يلع ىّلص ْنَم)

 ش .عضوو

 ارا ل ل لا

 ءاهنم رثكنلف «بونذلا وحمتو اياطخلا طحت هل هَ يبنلا ىلع ةالصلا نأ هيفو

 :١١5[. دوه 1:4 تاىّيّسلا نبهذي تاتسحلا نإ لوقي لجو رع هّللاو

4¥ 



 ت یبنلا هدنع ركذ نم باب - ۷ ع

 ۲۸۱ - هيلع لصي ملف

 : ِهّللا دبع نب رباج نع 1

 ىقر مث ««نيمآ» : لاق ىلوألا ةجردلا ىقر اًملف «ربنملا ىقر هلي يبنلا نأ

 ! هَّللا لوسر اي : اولاقف ,«نيمآ» : لاقف ةئلاثلا ىقر مث ««نيمآ» : لاقف ةيناغلا

 : لاق ,.تاَرم ثالث (نيمآ» : لوقت كانعمس

 كردأ دبع يقّش :لاقف هت ليربج ينءاج ىلوألا ةجردلا تيقر اّمَّل»
 نا ٠ تف ال رفعت نرد انا ناقفو

 :تلقف ,ةّئجلا هالخدي ملف امهدخأ وأ هيدلاو كردأ دبع يقش : لاق مث

 ٠ .نيمآ

 .«نیمآ : تلقف .كيلع لصي ملو هدنع تركذ دبع يقش : لاق مث

 ا كلا ميش نیا

 *٭ حرشلا دب

 .هدعص : يأ : (ربنملا ىقر هلع يبنلا نأ )

 . بجتسا ىنعمب رمأ لعف مسا :نيمآ : (نيمآ :لاق ىلوألا ةجردلا ىقر املف )

 لوسر اي :اولاقف «نيمآ : لاقف ةئلاثلا ىقر مث «نيمآ :لاقف ةينالا ىقر مث )

 ينءاج ىلوألا ةجردلا تيقر اَّمَل : لاق ء«تاّرم ثالث نيمآ : لوقت كانعمس !هّللا

 : تلق هر نرد ساقتا كرد دبع ق لاف ع لج

 . ىضقنا وأ ىهتنا : يأ : خّلسنا : ( نيمآ
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 :تلقف «ةنجلا هالخدُي ملف امهدحأ وأ هيدلاو كردأ دبع يقش :لاق مث )

 . ةئجلا لخ ديف امهوحن هيلع هللا بجوأ امب مقي مل : يأ :( نيمآ

 لخدف امهدحأ وأ ربكلا دنع هيدلاو كردأ نم» :ظفلب )1١/17( مّدقتو

 . (راثلا

 نم اذه :(نيمآ تلقف «كيلع لمي ملو هدنع ترد دبع ّيِقَش :لاق مث )

 .رك ذي نيح هلع يبثلا ىلع ةالصلا بوجو ىلع ةلدألا

 نوكي نأ ةطيرش « هلع يبنلا ىلع ةالصلاب بلجتست ةداعسلا نأ هيفو

 «عابتالا قح هي هللا لوسر ًاعّبتم «ديحوتلا قح هناحبس هّبر ًادّحوُم يلصلا

 .ملعأ ىلاعت هّللاو

 : لاق هع هللا لوسر نأ «ةريره ىبأ نع - <عغه/هءأ

 .«ارشع هيلع هللا ىَّلص «ةدحاو ىلع ىَّلص نم »

 ٠١١١[. ح «رافغتسالا يف ب ؟5 «رتولا ك- ۸:د ۷١. ح ءةالصلا ك- ٤ :م]

 * حرشلا وب

 ثيدحلا رظنا :(ارشع هيلع هللا ىَّلص «ةدحاو يلع ملص نم )

.)51"/419( 

 : ةريره يبأ نع - 1 4/0٠"
 .«نيمآ «نيمآ «نيمآ» : لاقف ربنما ىقر هلي يلا نأ

"94 



 : لاقف ؟اذه عنصت تنك ام !ِهّللا لوسر اي :هل ليق

 ءةنجلا هلخدي مل امهدحأ وأ هيوبأ كردأ دبع فنأ مغر :ليربج يل لاق»

 ش .نيمآ : تلق

 .نيمآ : تلقف هل رفغي مل ناضمر هيلع لحد دبع فنأ مغر :لاق مث

 . (نيمآ : تلقف ‹«كيلع لصي ملف هدنع تركذ ءىرما فنأ مغر :لاق مث

 ١١ «تاوعدلا باوبأ ك :ت . ۹-٠١ ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- 45 :م] يف هوحن

 . [ ميهاربإ نب دمحأ انثدح ب

 دب حرشلا دب

 ام ! هللا لوسر اي : هل ليق .نيمآ «نیمآ «نیمآ : لاقف ربنملا ىقر هلت يبنلا نأ )

 اعيش مويلا كنم انعمس هللا لوسر اي هل انلق» :ةياور يف :(؟اذه عنصت تنك

 )١9(. (ةالصلا لضف جيرخت ١ .(«هعمسن انك ام

 هلخدي مل امهدحأ وأ هيوبأ كردأ دبع فنأ مغر :ليربج يل لاق :لاقف)

 هانعم :ةغللا لهأ لاق )١١8/1١(:» «يوونلا» لاق نا فيلق «ةنجلا

 اهحتفو ءارلا مضب مغّرلا وهو ءاهرسكو نيغلا حتفب وهو يِزَخو هرك ليقو «لذ

 . لمرب طلتخم بارت وهو «ماغرلاب هفنأ قصل هلصأو ءاهرسكو

 .هيذؤي امم فنألا باصأ ام لك مغّرلا ليقو

 امهرّبك دنع امهرب نأ هانعمو «هباوث مظعو نيدلاولا رب ىلع ثحلا هيفو

 نت دف نق E E رك اها هيدتاو
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 مث .نيمآ :تلقف «هلرفغُب مل ناضمر هيلع لحد دبع فنأ مغر :لاق مث

 يف مددقت :(نيمآ :تلقف «كيلع ٌلصُي ملف هدنع تركُذ ءىرما فن مغر :لاق

 .هوحن (544/60.00) مقر ثيدحلا

 رب لضف هيفو «تاعاطلا يف نيرادلا يف هتداعسو ملسملا زع نأ ثيدحلا يفو

 . هع يبنلا ىلع ةالصلاو ناضمر رهشو نيدلاولا

 ىلع ءاعدلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا هيفو «حلاصلا ءاعدلا ىلع نيماتلا هيفو

 لاقو وا : ميظعلا هباتك يف ىلاعت هلا لوق هلثمو ؛ةعاطلا ىلع ةلفغلا رآ آ نم

 اوُلضي مهرذت نإ نإ « اريد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع ر ال بر ّحوُن

 يجب لخد نملو يدلاولو يل رفغا بر « اراك ارجاف الإ ارد الو كدابع

 ٦ ¥» YY» :حون] 4 ارات الإ نيملاظلا دزت الو تاتمّوُلاو نينمؤُمْللو ًانموم

۸[ 

“EV oجرخ هلت يبنلا نأ :رارض يبأ نب ثراحلا تدب ةيرْيوُج نع -  

 ‹«ةيريوج اهامسف < ءاهمسا هل يبنلا لوحف ءب اهمسا ناکو۔ اهدنع نم

 يهو -راهنلا ىلاعت امدعب اهيلإ عجر مث-ةرب اهمساو لخدي نأ هركو جرخف

 :لاقف- اهسلجم يف

ل «تارم ثالث تاملك عبر كدعب تلق دقل ؟كسلجم يف تلز امو
 و

 ؛هسفن اضرو «هقلخ ددع هدمحبو هللا ناحبس ؛نهتنزو كتاملكب ترو

 .«هتاملک (ددم وأ) دادمو «هشرع ةنزو
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 نقر

 یا يجهر
 ی ورو نوح ےک

 ب حرشلا د

 اهدنع نم جرخ و :ملسمل ةياور يفو : (اهدنع نم جّرخ هع يبنلا نأ )

 . «اهدجسم يف يهو حبصلا ىلص نوح ةزكب

 هرکو جرخف «ةيريوج اهاّمسف ءاهّمسا هب يبنلا لوحف رب اهمسا ناكو )

 هّللا لوسر لّوحف ةرب اهمسا ةيريوج تناك » :ةياور يف : (ةرب اهمساو لخدي نأ
 رظنا .(ةرب دنع نم جّرخ لاف نأ هرکی ناكو «ةيريوج اهمسا "0

 ش )۲١۲(. (ةحيحصلا)و

 ملسم يف :(اهسلجم يف يهو «راهتلا ىلاعت امدعب اهيلإ عجر مث )
 نم اهلاح ىلع :يأ ««ةسلاج يهو ىحضأ نأ دعب عجر مث»:(١۲۷۲)

 .ركذلا

 «تارم ثالث تاملك عبرأ كدعب تلق دقل !كسلجم يف تلز ام :لاقف)

 ركذلا نأ لدي وهو «باوشلا يف ذ نهتحجرل : يأ : (نهتنزو كتاملكب تتزوول

 دلع ىبنلا E «كلذك سيلام باوشلا نم هب لصحي عماجلا

 )٠١١/۹(. (لامكإلا لامكإ» . ةعماجلا تاوعدلا

 نيّيبنلا نم هنع هللا يضر نّمع هاضر يأ : يبطرقلا لاق :(هسفن اضرو)

 )٠۳١١/۹(. (لامكإلا لامكإ» . (نيحلاصلاو نيقيدصلاو

N Gay 
 «ةياهنلا» .اهلوأ نم ةفوذحما واولا نم ضوع اهيف ءاهلاو [نزو :يأ] واولا .

 :ليقو . اهددع لثم : يأ» : (ةياهنلا) يف ذ لاق : ( هتاملك ددم وأ- دادمو )



 هوجو نم هبشأ ام وأ دهدع وأ نزو وأ ليك رايع «ةرثكلا يف اهيزاوي ام ردق

 . ددعلا ىف لخدي امئِإَو ءنزولاو رصحلا

 . (دازيو ةيوقكب وو 000 دم تدم : لاقي .ددلاك ردصم :دادملاو

E داع 2 2 

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع - 4 148/8٠

 اوذيعتسا ءربقلا باذع نم هّللاب اوذيعتسا منهج نم هّللاب اوذيعتسا)»

 .«تامملاو ايحنا ةنتف نم هّللاب اوذيعتسا «لاجدلا حيسملا ةنتف نم هّللاب

 4 ا/ قذاعتسالا ك_ ه٠. :ن .ةذاعتسالا ىف ب- ١١7 «تاوعدلا باوبأ ك- ٠١ :ت]

 . هللا ا ا اذل حيسملارشو متهج باذع نم ةذاعتسالا ب

 .[ .111-1515 ح «دجاسملا كه :م يف هوحن

 هب حرشلا د

 نم ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا يه :ةذاعتسالا» :( منهج نم هّللاب اوذيعتسا)

 ؛ريخلا بلج بلطل نوكي ذايللاو ّرشلا عفدل نوكت ةذايعلاو رش يذ لك رش

 سما »لاك اك

EESراجا مبهر د غا حمو تح  

 ىنعم ىلع ؛ءيشلا ىلإ زيحتلاو ةراجتسالا : برعلا مالك ىف :ةذاعتسالاو

 بئاصم » باتك رظناو لا مخ داع هرکذ . «هوركملا نم هب عانتمالا

 .(5 ص ) «ناسنالا



 رظنا .اهئراب ىلإ ءاجتلالاب الإ اهباذع نم صلخم ال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو
 . «ةفحتلا»

 لاوس : يأ نتف نع اشتي يذلا + يا + ںیقلا باذغ حش هللا اوديععشا)

 .(۲۸۹/ 5) (ليلدلا» رظنا . هيف نيكلملا

 :( 415/9 «ةفحتلا ١ يف لاق : ( لاجدلا حيسملا ةنتف نم هّللاب اوذيعتسا )

 يف اهلامعتساو :ضايع لاقو «رابتخالاو ناحتمالا ةنتفلا :ةغللا لهأ لاق»

 .هركي ام فشكل فرعلا

 اذإ نكل - مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ىلعو لاجدلا ىلع قلطي حيسملاو
 , ديف لاجتلا كيرا

 لاقي «طلخلا لجّدلا لصأو «ساتلا ىلع رومألا سّبلملا عادلا :لاّجدلاو

 ياو ةيدكلا هي زتكر »ا ةفلانلا ةا نم لاو رمز: نت اا ل

 . «ةياهنلا» رظناو

 :- فرصتب  «ةفحتلا» يف لاق : ( تامملاو ايحا ةنتف نم هّللاب اوذيعتسا )

 .صيصخت دعب ميمعت اذه»

 ناتتفالا نم هتايح ةدم ناسنإلل ضرعُي ام ايحما ةنتف : ديعلا قيقد نبا لاق

 ترا دينع ةا للا 1 ا تدلاشو تكازيشلا اجلب

 «هنم اهبرقل هيلإ تفيضأ «توملا دنع ةنتفلا اهب داري نأ زوجي تاّمملا ةنتفو

 . «ربقلا ةنتف اهب داري نأ زوجيو «راضتحالا : يأ

 امك «ءام رهنو زبخ لبج هعم ةافاعملا هللا لأسن  ةميظع ةنتف وذ لاجدلاو

 ءامسلا رمأي» :( ۲۹۳۷ ) (ملسم حيحص )و (۷۱۲۲ ) «فئصملا حيحص » يف



 فرصنيف «هلوق هيلع نودريف مهوعديف موقلا يتأي مث «تبنتف ضرألاو .رطمُتف

 لوقيف ةّيرَخلاب رمو «مهلاومأ نم ءيش مهيديأب سيل نيلحمم وحب صيف «مهنع

 .(لحنلا بيساعيك اهزونك هعبتتف ؛كزونك يجرخأ :اهل

 ال لحنلا ةعامج دارملا : يضاقلا لاقو «لحنلا روكذ يه :لحنلا بيساعيو

 راط يتم هلآل اهريما رهو :بوسعيلاب ةعاستإلا نع ىَّنَع هئكل (ةنصاخت اهروكف

 . «يوون» .ملعأ هَّللاو «هتعامج هْتَعِبَت

 («فئصملا حيحصو «(ةيفاط ٌةَبَنع اهّنأك ىنميلا نيعلا روعأ لاّجدلاو»

 )١19( (ملسم حیحص)» و (۷۱۲۳)

 حيحص )و )۷١١١( (فنصملا حيحص» . «رفاك بوتكم هينيع نيب ّنِإو»

 .(۳/۹۰۸/۷۳۹) مقرب هوحن يتأيسو (۲۹۳۳) (ملسم

 (ملسم » يفو )۷٠۲۸( (فنصملا حيحص» يف امك «سأرلا دعج وهو »

 . «ططق» :( ۲۹۳۷ )

 . (يوون)» .ةبوبح ا ةدوعجلل دعابم رعشلا ةدوعج ديدش : ططقلاو

 باتك وهو (اهطارشأ ءاج دقف» باتك هللا هظفح  ةيطع دومحم خيشللو

 نإ هيلإ عجراف «لاّجدلا حيسملا ةنتف هيف ثَّحُب «ةعاسلا طارشأ يف ديفم مّيق

 معا

 ۲۸۲ - هملظ نم ىلع لجرلا ءاعد باب ۲4۸

 : لوقي هني هللا لوسر ناك : لاق رباج نع ۹/۵۵

 ينرصناو «ينم نيثراولا امهلعجاو «يرصبو يعمس يل حلصأ مهللا»



 «يرأث هنم ينرأو ,ينمْلَظ نم ىلع

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 4 حرشلا د

 : يل حلصأ :( ينم نوّثراولا امهلعجاو «يرصبو يعّمس يل حلصأ مهللا)

 وهو ميلس يبأ نب ثيل اهيفو «ةياورلا هذه ىف اذك :قيلعتلا ىف انخيش لاق

 بارلا يهر ا: عشب نعم هللا «زاربلا ةياور يقو تيغ

 . ىرخألا ثيداحألل اهتقفاومل

 ‹تومأ نأ ىلإ نيميلس نيحيحص امهقبأ) :( ١٠١١/۲ ) « ضيفلا » يف لاق

 يف امهب يعتمت لعجا وأ «ىوقلا لالحناو ربكلا دنع امهتّوقو امهءاقب دارأ وأ

Eانلمع عاطقناو انلجأ ءاضقنا دعب هركذف ). 

 .هنم مقتنا وأ هکله : يأ :( يرأث هنم ينرأو «ينمّلَظ نم ىلع ينرصناو )

 ثيدحلا رظناو «(يرأثب هنم ذخو ) :( ٤ ۲۸١ ) (يذمرتلا ننس حيحص ١ يف

 اا

 :لوقي هلي ع يبثلا ناك : لاق ةريره يبأ نع - 10۰/0

 ىلع ينرصناو «ينم ثراولا امهلعجاو ءيرصبو يعمسب ينعم مهللا»

 .«يرأث هنم ينرأو «يودع

 ۳۸٦۳[. ح ‹ ب- ١8 «تاوعدلا باوبأ ك : ت ]

 دب حرشلا وب

 يعمسب ينعفنا :يأ «عتمتلا نم يربو نيت قمع مهللا]



 . كتعاط يف امهلمعتسأل يرصبو

 الف تومأ نأ ىلإ نيميلس نيحيحص امهقبأ : يأ : ( ينم ثراولا امهلعجاو )

 نم ةدايزب (ةفحت ١ .يدعب ايقبو يناثرو دق امهنأكف «نيعم الو دئاقل جاتحأ

 . قباسلا ثيدحلا رظناو «(«لضف »و « ليلدلا »

 ثراولاب ةايحلا رخآ ىلإ هرارمتسا ماود هّبش » :( ۳۱۷/۳ ) «لیلدلا» يف لاق

 .( غيلب هيبشت هيفف «تيملا فلخيو كلذك ىقبي يذلا

 ىقبي هّنأل تيملا ثراو نم ةراعتسا :فاشكلا يف لاق » :« ضيفلا» يف لاقو

 ل

 . « ينَملَظ نم ىلع» : قباسلا ثيدحلا يف : ( يودع ىلع ينرصناو )

 نم ىلع انرأث لعجاو» :هنسحو يذمرتلا دنع :( يرأث هنم ينرأو)
 ق ا یاو اف

 ی و ا كاردإ لعجا : يأ

EE aد وروعه  AEs UR 

EE E E E E O E ناقل لذفأو 

 «ةفحت» .هلتاق ) ٩/4۷۷ (.

 يف امهيف عاتمتسالاو ءرصبلاو عمسلا يف ةيفاعلا هللا لاؤس ثيدحلا يفو

 . ناكاو ءادعألا لع ريصنلل ةا هناا تافاطلا

 نم موقي هع هللا لوسر ناك امّلق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ىورو

 : هباحصأل تاوعدلا ءالؤهب وعدي ىتح سلجم

T.¥ 



 كتعاط نمو ؛كيصاعم نيبو اننيب هب لوحت ام كتيشخ نم انل مسا مهللا»

 ا ا موك قاحج هيانعل 011

 ءانم ثراولا ُهلَّعجاو ءانتييحأ ام انتوفو ءانراصبأو ءانعامسأب انعّتم مهللا

 يف انتبيصُم لعجت الو ءاناداع ْنَم ىلع انرصُناو ءانمّلظ نم ىلع انزاث لعجاو

 ال نم انيلع طّلسُت الو ءانملع َعلَبَم الو انسه ريك انيندلا لع الو اضيف

 مقرب (« بيطلا ملكلا» يف انخيش هرقأو ةو يذمرتلا هاور ار

 . مكاحلاو اضيأ ينسلا نبا هجرخأ : لاقو (؟؟5)

 : لاق يعجشألا ميشأ نب قراط نع - ۷ |٠۱

 لوسر اي :لوقيف ءةأرملا ءيجتو لجرلا ءيجيف هلت يبنلا ىلإ ودغن انك

 : لوقيف ؟تيَّلص اذإ لوقأ فيك ! هللا

 كل نعمج دقف «ىنقزراو ‹یندهاو ‹«ینمحراو «ىل رفغا مهللا :لق»

 .«كترخآو كايند

 o]. 254 ح «رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا ك- 8 :م]

 + حرشلا

 نيبام :ةودغلاو ةادغلاو «ةودُغ بهذن : يأ :( هلع يبنلا ىلإ ودغن انک )

 . سمشلا عولطو رجفلا

 اذإ لوقا نتينك را قوش فالامر جنز جنيف

 ملسأ نم مّلَعَي هع هّللا لوسر ناك » )۲٦۹۷(: ملسم ظفل ىف :(؟تيَّلص

 . « ينقزراو يندهاو ينمحراو يل رفغا !مهللا :لوقي

۳۰۸ 



 هرم مث «ةالصلا هِيَ يبّنلا همّلع ملسأ اذإ لجرلا ناك » :ًاضيأ هل ظفل يفو
 .«تاملكلا ءالؤهب وعدي نأ

 ظفل يف : ( ينقزراو «يندهاو «ينمحراو «يل رفغا مهللا :لق :لوقيف )

 .4 ينفاعو ) :ملسم دنع

 كيقيو نيرادلا ريخ كل عمجي :يأ :( كتّرخآو كايند كل نعمج دقف)

 .«لامكإلا لامكإ» .امهرش

 hs E SR سو ور

 e لاق . ا لاقف . هلع E تارشا

Ty 

 يندهاو ينمحراو يل رفغا !مهّللا لُق» : لاق ؟يل امف . يبرل ءالؤهف :لاق

 رم و ا ىلا ةباحصلا صرح ثيدحلا يفو

 ام عّديو ءاعدلا نم عماوجلا بحتسي » هك ناك دقو «هعماوج ىلإ اوده كلذبو

 .(؟١5؟:45) (ةاكشم». (كلذ ىوس

 ۲۸۴۳ - رمعلا لوطب اعد نم باب 2 8

 :لاق سنأ نع - ۳| ۸

 : تلاقف انل اعدف ءاموي لخدف- تيبلا لهأ- انيلع لخدي هلت ئبنلا ناك
 : لاق ؟هل وعدت الأ كمديوخ : ميّلس مأ

۳.۹ 



 .(هل رفغاو ,هتايح لطأو «هدّلوو هّلام رثكأ !ّمهللا»

 ةنّسلا يف معطتل ىترمت َّنِإو ,ةثالثو ةئام تنفدف : ثالغب ىلاعدف
 .ةرفغملا وجرأو ‹«سانلا نم تييحتسا یتح يتايح تلاطو «نيترم

 :م.هلام ةرثكبو رمعلا لوطب همداخل هلع يبنلا ةوعد ب- ۲١ «تاوعدلا ك م :خ]

 .[؟54 «دجاسملا ك ه

 ب حرشلا د

 :تلاقف انل اعدف ءًاموي لح دف تيبلا َلهأ انيلع لُخدي هل بتلا ناك)

 .بّبحتلل مداخ ريغصت :( كمديوُخ : ميّلس مأ
 . هرمأ و تحتي ندم ورش زل ماع ا رف الار

 حيحص» يف :( هل رفغاو «هتايح لطأو «هّدلوو هلام رثكأ !مهللا :لاق)

 ملسم يفو .«هتيطعأاميف هل كرابو» :(1۳۸۱ و ۳٤٤ ) (فئصملا

 .(هيف هل كرابو) :( 1۰ )

 دقت اه حلا لوطو:كلولاو لالا اغلا زار ةف

 ةنسلا يف معطتل يترمت ّنإو «ةثالثو ةئام تنفدف :ثالشب يلاعدف)

 يبأ نع يذمرتلا جّرخأو) )١45/1١١(: «حتفلا» يف ظفاحلا لاق : ( نيتّرم

 ناكو «نيتّرم ةهكافلا ةَتس لك يف يتأي ناتسب هل ناكو :سنأ ركذ يف ةيلاعلا ا

 .«تاقث هلاجرو . كسلا حير هنم ءيجي ناحير هيف

 ثيدحلا تحن (ةحيحصلا) و ( ٠٠٠٠١ ) «يذمرتلا ننس حيحص » رظناو

(5741). 

 ءاي و سنا ءايخ ةد ةف (سانلا قم تييحتسا نحت تاج تلاطوو

1۰ 



 مهسابل يف ءايحلا نوفرعي ال نمم لوقن اذام يرعش تيلف «ريخب الإ يتاي ال

 !مهنوؤش لكو مهقالخأو مهظافلأو

 !اياطخلاو ماثآلاو ىصاعملا يف هتايح تلاط نمل لوقن اذامو

 هَّللا ىلإ بيغلا درو «هبرل هعضاوتو دبعلا ءاجر هيف :(ةرفغملا وجرأو)

 . ىلاعت

 نمل ليلد هيفو هَ هتوبن مالعأ نم اذه :يوونلا لاق» :«ةاقرملا» يف ءاج

 كراب ىتمو «هيف كراب دق هّنأو « هلع يبنلا ءاعدب صتخي هّنأب :بيجأو

 . هللا

 هئاعد ىلإ مضي نأ ىغبني ايندلاب قلعتي ءىشب اعد اذإ هنأ بابحتسا هيفو

 : ةنايضلاو هيف ةكربلا تلط

 مدقم لبق هدالوأ نم نفد هنأ :سنأ نع (يراخبلا حيحص» يف تبث دقو

 .نيرشعو ةئام جاجحلا

 الو «هريغو بلصلل لماشلا معألا ىنعملا هدالوأب دارأ هنأكو :[يراقلا لاق]

 .«ملعأ هّللاو ءهيضتقي ماقملا ذإ ءاضيأ دالوألا دالوأ رك ذل

 امك ءرمعلا لوطب ناسنإلل ءاعدلا زاوج هيف» : «ةحيحصلا» يف انخيش لاق

 ا و الا نسعي لر ا ا ا د ىف

 ءردقم كلذ لك نإ ذإ ءاهوحتو ةداعسلاب ءاعدلا نيبو هنيب قرف ال هنأ

 .(لّمأتف

۳۹۱ 



 ۲۸4  لجعي لجعي مل ام دبعلل باجتسي : لاق نم باب - ۰

 : لاق هلت هّللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع - -هعغ/مه.8

 ؛لجعي [ ٥ وأ ,محر ة ةعيطق وأ مثإب عدي] مل ام مكدحأل تاو

 TT لوقي

 ركذلا 48-2 :م.لجعي ملام دبعلا باجتسي ب- ۲١ «تاوعدلا ك- ١ :خ]

 ٭ حرشلا

 .ةباجإلا طورش دعب هؤاعد باجي :يأ : (مكدحأل باجتسُي )

 «ملسم وهو نالف لتق ىلع ينردق مهللا : لوقي نأ لغم : (مثإب عدي ملام )
 مهللا وأ ءانيقي ًارفاك تام دقو نالفل رفغا مهللا وأ ءرمخلا ينقزرا مهللا وأ

 يف ةظقي هللا ةيؤرك تاليحتسملا نم كلذ لاغمأو «راّنلا يف نمؤملا ًانالف دّلخ

 . (ةاقرم» . ايندلا

 . (ةاقرم » . يبأ نيبو ينيب دعاب مهللا : هلوقك

 كرتيف : يأ :(ءاعدلا عّديف يل بجتسي ملف توعد :لوقي ؛لجعي وأ)

 .ءاعدلا

 . كلذ وحنو لاملاو ةداهشلا ىلع لوصحلل اهيف ربصلا ىلإ وعدنو ربصن ؛ايندلا

 ددغ رسحعسيف ىل بيجفسي ّرأ ملف: ۷۲١ ) (ملسم حيحص» يف

 . ياعدلا عديو «كلذ

1۲ 



 ۲۸۵  لّسكلا نم هّللاب ذوعَت نم باب 2 ۱

 ىلا تعدم لاك هد نع شيلا نع نيكد رع نع - 1/۹

 :لوقي هع

 حيسملا ةنتف نم كب ذوعأو «مرغملاو لسكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 .(رانلا باذع نم كب ذوعأو «لاجدلا

 .[ مرهلا نم ةذاعتسالا ب_ 7١ «ةذاعتسالا ك- ه0 :ذ]

 ٭ حرشلا د

 ام كرت ليقو ءريخلا ىلع ةردقلا مدع وه : ( لّسكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا)

 .(۲۸۸/ ٤ ) «لیلد » .هنم ذّوعتلا بحتسي امهالكو هب فيوستلاو هلعف بجي

 عم هيف ةبغرلا ةلقو ريخب سفنلا ثاعبنا مدع وه :لسكلا» : يوونلا لاق

 . ( هناكمإ

 .(دومحملا رمألا نع لقاثتلا وه » :«نوعلا» ىف لاقو

 بونذلا مرغم هب ديريو «مسالا عضوم عضو ردصم وه : ( مرغملاو )

 هللا ههركي اميف نيدّتسا ام هب ديريو «نيدلا وهو «مرغلاك مرغملا :ليقو

 ىلع رداق وهو هيلإ جاتحا نيد اًمأف «هئادأ نع زجع مث زوجي اميف وأ «ىلاعت

 .( ةياهنلا) . هنم ذاعتسي الف هئادأ

 :لاقف ؟مرغملا نم ذيعتست ام رثكأ ام لئاق هل لاقف » :نيخيشلل ةياور يفو

 .(«فلخأف دعوو «بذكف ثّادح مرغ اذإ لجرلا َنإ»

1۳ 



 نم ذوعحلا ىلع ؛راثلا باذعو لاجّدلا حيسملا ةنتف نم ذوعتلا فطعو

 «تاعاطلا نع طيبثت نم.امهيف امل ءامهتروطخ ىلع لدي ؛مرغملاو لسكلا

 a ا EET لاب دف

 .( ٠٤۸/٠٠٤ ) مدقت :( لاجدلا حيسملا ةنتف نم كب ذوعأو )

 الإ امهباذع نم صلخم ال هنأ ىلإ ةراشإ هيف :(راثلا باذع نم كب ذوعأو )

 .(نوع» .مّدقتو ؛اهئراب ىلإ ءاجتلالاب

 هذه نم ع و امو : لاطب نبا لاق» :(؟8١/ه) (ةاقرملا» يف ءاج

 . ضايع مزج كلذبو «كلذ عيمج نم هنّمأ ىلاعت هللا نلف ؛هتّمأل ًاميلعت رومألا

 .هتمأب كلذ عوقو نم ذوعتلا دارأ : ينالقسعلا لاق

 هئايربكو هئانغتسا ىلإ ًارظن ةيدوبعلاو راقتفالا راهظإ دارملا وأ :[يراقلا لاق]

 . (ةيبوبرلا بتارم يف ىلاعت

 : لاق ةريره يبأ نع 2-0

 رشو ءربقلا:باذعو «تامملاو ايحما رش نم هّللاب ذوعتي هل ع يبنلا ناك»

 .«لاجدلا حيسملا

 ءةالصلا عضاومو دجاسملا ك- ه :م .ربقلا باذع نم ذوعتلا ب ۸۷ «زئانج لا ك- ١ :خ]

 ITT] ح

e 

1٤ 



TS 

 e ل م يبنلا رمأي هيفو

 ءمّنهج نم هّللاب اوذيعتسا) : ههم هيف لوقي ذإ تامملاو ايما ةنتفو لاجدلا
 «ءلاجدلا حيسملا ةنعف نم هّللاب اوذيعتسا «ربقلا باذع نم هّللاب اوذيعتسا

 1 تاو ا 527 لا او دفعا

 ايهما رش نم هّللاب ذرعحي هيت يبنلا ناك » لمعلا ظفلب ءاج انهو
 «...تاململاو

 ۲۸۹ هيلع بضغي هللا لأسي مل نم باب _ ۲

 اق هلت يبنلا نع «ةريره يبأ نع - ٠٥۸/۲

 .(هيلع هللا بضغ هللا لأسي مل نم»

 دب حرشلا د

 . هلضف نم بلطيو هناحبس هعدي مل نم : يأ : (هَّللا لاسي مل نم )

 عطناق اّمِإ هّنأل )١١/۳(: «ضيفلا» يف يوانملا لاق :(هيلع هللا بضغ)

 . بضغلا ٌبجوم نيرمألا نم دحاو لكو «رّبكتم امو

 4 يتدابع نع نوربكتسي نيذلا نإ : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا ضعب لاق

 هلأسي مل نمو «هيلع حلي نأو لأسي نأ بحي هناحبس وهف «يئاعد نع : يأ

 .هيلع بوضغم ضوغبملاو «هضغبي

 ّبرلا يضر اذإو «هتعاطو ةتلأسم يف هاضر نأ ىلع لدي اذه : مّيقلا نبا لاق
 ءاعدلاو «هبضغ يف ةبيصمو ءالب لك نأ امك «هاضر يف ريخ لكف ىلاعت
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 منهج نولخديس يتدابع نع نوربكتسي نيذّلا نإ : ىلاعت لاق دقو «ةدابع

 ١[. :رفاغ] 4 نيرخاد

 نم ىلع بضغي يمدآلا نأ امك ؛هلاسي مل نم ىلع بضغي ىلاعت وهف
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 بضغي لاسي نيح مدآ ينبو هلاؤس تكرت نإ بضغي هللا

 نم ةليلو ًاموي يلخُي نأ دحأل يغبني امف اذكه ناك اذإو :يميلحلا لاق

 .«راركت امهءارو امو ةليلو موي نمزلا نال «ءاعدلا

 تيم ا تيم لاق فايكع م ةادأ وكم ان

 : لوقي هلع اء هللا لوسر

 ال يذلا هّللا مسب :ًاثالث ثالث ةليل لك ءاسمو موي لك حابص لاق نمد
 مل؛ ميلعلا عيمّسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي

 .«ءيش هرضي

 نإ :لاقف هل نطقف ,هيلإ رظني لعجف « جلافلا نم فرط هباصأ ناكو
 :ةللا ردق يضل بلا كلدهلقأ مل كلو هاك اه تيدا

 - ١7 «تاوعدلا ك- ٠٥ :ت . 5.0848 «حبصأ اذإ لوقي ام ب١١١ «بدألا ك- ٠+ :د]

 . [ ىسمأ اذإو حبصأ اذإ ءاعدلا يف ءاج ام ب

 + حرشلا د“

 ءاسملا نأ راعشإ هيف :(ًاثالث ًاثالث ةليل لك ًءاسمو موي ّلك َحابص لاق نم )
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  eملعأ ِهَّللاو «بورغلا يأ «ليللا .

 (ةاقرم» . هّللا مساب ذؤم لك نم ظفحتأ وأ نيعتسأ : يأ :( هّللا مسب)

 ۰ .) ؟هله)

 اع ر ن اعا ارد م يا ها رضب ايلاز
 1 .(ةاقرم »

 .اهنم لزانلا ءالبلا نم : يأ : ( ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش )

 .انلاوحاب ميلعلاو ءانلاوقاب عيمسلا : ( ميلعلا عيمّسلا وهو )

 ملر: هريغو ( ٤۲٤٤ ) (دواد يبأ ناس حيحص » يف : : ( ءيش هرسضي مل)

 . (ءالب ةأجف هبصت

 . نامثع نب ناب :يأ : ( هباصأ ناكو )

 .ًالوط مسجلا يقش دحأ بيصي للش :جلافلا : (جلافلا نم فرط )
 .( طيسولا»

 . فّرصتب ( ا ب فتم ل ناك نفل

 ٌردق يضمَيل «مويلا كلذ هلق مل يتكلو «كُتْندح امك ثيدحلا نإ :لاقف)
 :ئرت اهب تانمأل : يأ : ( هللا

 ۲۸۷  هّللا ليبس ىف فصلا دنع ءاعدلا باب - ۴۳

 :لاق دعس جب ليس نع. 4

 نيح : هثوعد هيلع درت عاد َّلَقو ءءامسلا باوبأ امهل حتفت ناتعاس»
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 .«هّللا ليبس يف فصلاو ءءادنلا رضحي

 (دواد يبأ حيحص » 5 انغوفر كبف دقو «عوفرملا مكح يف وهو ءافوقوم حيحص ]

 . [ءاقللا دنع ءاعدلا ب 4١  داهجلا ك :د .(5595-0)

 +٭ حرشلا د

 يبْنلا راشأ : ( هّنوعد هيلع درت عاد ّلَقَو ءامسلا باوبأ امهل حتفُت ناتعاس )

 وأ ؛هناكرأ نم نكر وأ ؛ءاعدلا طورش نم طرش تاوفل درت دق اهنأ ىلإ هلي

 .( 8١/15١ («ضيف» رظنا «كلذ وحن

 ءالعإل رافكلا لاتق يف : يأ : ( هّللا ليبس يف فصلاو ءءادنلا رضحي نيح )

 كامرا سيفا فلل جتك

 ۲۸۸ - هلع یبنلا تاوعد باب _ 4

 لاق ةيمسوب كش نعد 5

 : لاق .هب عفتنأ ءاعد ينمّلع ! هللا لوسر اي : تلق

 رشو «يبلقو يناسلو «يرصبو يعمس رش نم ينفاع ! مهللا :لق»

5 
 .روجفلاو انزلا ينعي (يينم» : عيكو لاق

 نم ةذاعتسالا ب 4 «ةذاعتسالا كل ٠١ :ت .ةذاعتسالا يف ب۲١٠ «رتولا ك- ۸ :د]

 . [رصبلاو عمسلا رش

 * حرشلا

 مهصرحو ءاعدلا مهبح هيف :(هب عفتنأ ءاعد يِمْلعع ! هللا لوسر اي :تلق)
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 .عفنلاو ريخلا ىلع

 ؛هاضرت الام عمسأ اليك :( يعمس رش نم ينفاع !مهللا :لق :لاق)
 . كلذ وحنو «فزاعلاو ناتهبلاو روزلاو ةميمنلاو ةبيغلاو رفكلاو كرشلاك

 نم دحأل راقتحالا هجو ىلع رظنلا هنمو «مرحم ىلإ رظنأ اليك : ( يرصبو )
 . فّبصتب (ليلد» .ىلاعت هللا تاقولخم يف رابتعالاو رظنلا لمهأ وأ «دابعلا

 .لطابلاب هيف ضوخأ الو ءًاقح الإ لوقا الو ءأريخ الإ قطنأ الف : ( يناسلو )

 ةوهشلا طانم اهّنأل حراوجلا هذه صخ» :( ٠١١/۲ (ضيفلا » يف لاق
 . (ةّدذللا راثمو

 وأ دقح ىندأ هيف نوكي الو «هيف ًادساف ًاداقتعا دقتعأ ال ىتح :( يبلقو )

 .هرمأ ريغب الو هللا ريغب هلغشأ الو ءًادبأ مومذم لعف ىلع ميمصت الو دسح

 . (ليلدلا» نم ةدايزب /7١8( 5 ) «ةاقرم»

 حلص تحلص اذإ :ةغضم دسجلا يف نإو الأ» :هيلع قفتملا ثيدحلا يفو
 .(بلقلا ىهو ۲ هلك دسیا دف تادف اذإو هلك دسجلا

 .سوأ نب دعس نع يوارلا وه :( عيكو لاق)

 يصاسعملا يف ثاعبنالا :روجسفلا لصأ :(ٌروجفلاو انزلا ينعي «يينم )
 سمللاو ءانمتسالاو طاوللاك ينلا بالجتسا لئاسو انه اهب داريو «تامرحملاو

 .كلذ وحنو مرحما
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 بلقلاو ناسللاو رصبلاو عمسلا رش نم ةافاعملاب ىلاعت هّللا ىلإ ءاجتلالا هيفو

 : 2 . تاعاطلل تقلُخ دق ءايشألاو ٌساوحلا هذه نال ءىنملاو

 هلي يبثلا نأ ( ٠٠١/٠٠٦ )- هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح مّادقت دقو

 . « ينم ثراولا امهلعجاو «يرصبو يعمسب ينعتم مهللا » :لوقي ناك

1 

 : لاق سابع نبا نع . "05

 :اذهب وعدي هلع يبنلا

 الو ينرصناو «يلع نعت الو ينعأ (مهللا :ىرخألا ةياورلا يفو) بر»

 :ىرخألا يفو) ىدهلا يل رسيو «يلع ركمت الو يل ركماو «يلع رصنت

0 
 كل ًاتبخمم «كل ًاعاوطم «كل ًابهار ًاراكذ «كل ًاراكش ىنلعجا بر

 1 ` ايفماقارأ

 ( ٠٦٤ /ناك :ةياور يفو)

 دهاو «يتّجح تّبثو ‹«يتوعد بجأو «يتبوح لسغاو «يتبوت لبقت

 . «يبلق ةميخس للساو «يناسل دّدسو «يبلق

 ب ۲ «ءاعدلا ك- 7 :هج .. هع ئبتلا ءاعد ىف ب ٠١١ ؛تاوعدلا ك- ؛ه :ت]

 ١ ١ .[؟87 ١ ح هلع هللا لوسر ءاعد

 ٭ حرشلا دب

 بر اذهب وعدي هل يبنلا ناک تا قو تعفس» لاق ساغ با وغ

 نو



 نم يلع بلغت ال :يأ :( يلع نعت الو ينعأ  مهللا :ىرخألا ةياورلا يفو

 .( 5451/6 (ةاقرم» .نجلاو سنإلا نيطايش نم كتعاط نم ينعنمي

 ؛يلع مهبلغت الو ءرافكلا ىلع ينبلغا :يأ :( يلع رصنت الو ينرصناو )

 سفنلا رصنت الو «يئادعأ ىدعأ اهنإف يسفن ىلع يرصنب الوأ اذه نوكيو

 .ىدهلا كرتأو ىوهلا عبتأ ناب ؛يلع ةرامألا

 عاقيإ هّللا نم وهو «عادخلا ركملا» : يبيطلا لاق :( يلع رُكَمت الو يل ٌرُكماو )

 . ( نورعشي ال ثيح نم هئادعأب هئالب

 دهت الو «ينع يئادعأ عفد قيرط ىلإ يندها مهللا : ىنعملاف» : يراقلا لاق

 . (هسفن نع يايإ هعفد قيرط ىلإ يودع
 ؛ةحلاص ةّينب نرتقا اذإ الإ صقن قولخلا ىف ركملا :لاقُي نأ لثمألا ّلعلو

 ةدارإف ىلاعت هللا قح ىف اّمأ «هاخأ ذخايل هناوخإب  مالسلا هيلع فسوي رثكمك

 لمعلاو عينصلا ءوس نم هنم ردبي امل دبعلاب هرْكمو .ريخ اهلك هناحبس يرابلا

 ةا وكس ىف هب کو ناجم دحر دعمي هلق طلا وةلا تو

 .[ ١5 :توبكنعلا ] # ميكحلا زيزعلا وه هنإ ل ةمكحو ٌريخ

 ءالطابو ارش يب دارا نمب يل رّكما :يأ :«يلع رُک الو يل ركماد ىنعمف

 . ملعلا بألط ضعب نم هتدفأ .كلهاف رعشأ ال

 عابتا لهّس :يأ : (- يلإ ىدهلا رْسي :ىرخألا يفو- ىدهلا يل رسيو )

 . .ةدابعلا نع لغتشأ الو «ةعاطلا لقثتسأ ال ىتح «ىل ةلالدلا قرط وأ ةيادهلا

 . يلع ىدعتو ينملظ : يأ :( يلع ىغب نم ىلع ينرصناو )
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 ىهو «ءالآلاو ءامعنلا ىلع ركشلا ريثك : يأ : (كل ًاراكش د ينلعجا بر )

 ٠ ةا ةا و

 «دوعقو مايق نم «هنايحأ ّلك ىلع هللا ركذأ ءركذلا ريثك :يأ : (أراگذ)

 e ىلإ «يشعلاو ةادغلاو ءاسملاو حابصلا يف بنج ىلعو

 .راكذألا بتُك

 . عّرفلاو فوخلا : ةبهرلاو . ءاّرضلاو ءارسلا يف ًافئاخ : ( كل ًابهار )

 . ةعاطلاو دايقنالا وهو عوطلا ريثك :يأ ةغلابملا غّيص نم : (كل ًاعاوطم )

ASR EC EA هيض رحم هشام Es 
 ش ضرألا

 نيللا لامعتسا تبخلا لمعتسا مث «تبخلا لزن اذإ لجرلا تبخأ : لاقي

 عضاوتلاو

 تنكس وأ «هركذ ىلإ اونامطا :يأ .4 مهُبر ىلإ اوتبخأو  :ىلاعت لاق
 . صاصتخالا ديفتل ىلإ ماقم ماللا ميقأو «هرمأ ىلإ مهسوفن

 مهبولُف تّلجَو هللا ركذ اذإ نيذلا « نيعبخملا رْشَبَو ل: اع لاك

 مُهاَْقَرَرامموةالّصلا يميقملاَو مهَباَصَأ ام ىلع نيِرباّسلاو

 ٠١[. ۲۲ : جحلا]4 نوقفني

 .ءاعدلا ريثكلا ليقو ءءاكبلا ريثكلا وه ليقو «عرّضتملا :هّوأتملا : (ًاهاَوأ)

 .(ةياهنلا »

 ريثكلا : هآوآلا : مهضعب لاق كلذلف ءءاعدلا ةرثك ىلإ ي ىضفي هوأتلاو : تلق

 فاعلا
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 هوأتو اي هوأ نم ةغلابملل لاعُف اعرق : يأ :ًاهاوأ» :يراقلا لاق

 ىتلعتسا يآ نيرا ترص وهو هوا طفل اريك التاق يآ هزا:لاق ذإ اهر

 .ظيرفتلا لع امجتشو اح

 . «ِءاکبلا هاوألا :ليقو «هتعاط ىف رصقملا هتيصعم نم مدانلا لوق وه وأ

 خا : يأ ا

 . رك ذلا ىلإ ةلفغلا نم ةبانإلاو «ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم عوجر ةبوتلا :ليق

 ةباتإلا نرل ةدنغاو اصب ايم اهاوآ هلوق ىف یگ ا تاو 6< طلا لاف

 ميهاربإ نِ: ىلاعت هلوق هنمو نوعا ىف هئاكف E هواعللامزال

 Vo] :دوه] 4 بینم هاوَأ ميلحأ

 ال اهنإف ءاهبادآ عامجتساو اهطئارشب ةحيحص اهلعجب :( يتبوت لبقت)

 نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو ل :ىلاعت لاق ؛لوبقلا زّيح نع فلخعت

 .[ ؟ه : ىروشلا 1.4 هدابع

 زاجحلا ةغل حتفلا :ليقو ‹«مضتو ءاحلا حتفتو يمثإ : يأ :( يتبوح لسغاو)

 .(ةياهنلا) . ميمت ةغل مضلاو

 نع يصقتلاو هزنتلاو «ةيلكلاب هتلازإ ديفيل لسَعلا ركذ » :يراقلا لاق

 . (هترواجم نع فكنتسي يذلا رذقلا نع هزنتلاك

 . يئاعد : يأ :( يتوعد بجأو)

 يف يناميإو يلوق تبث وأ ءايندلا يف كئادعأ ىلع :يأ :( ينجح تّبثو)
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 لالحلا ةفرعمو «هناحبس يبر ةفرعمو «ميقتسملا طارصلا ىلإ : ( يبلق دهاو )

 ا

 ملكتي الو قدّصلاب الإ قطني ال ىتح ؛همّوقو هبوص : يأ : ( يناسل دادس

 . .قحلاب الإ

 .جرخأ : يأ :(لثساو)

 نم أشدي امم امهوحنو «هدسحو هدقحو هّلغو هّشغ :يأ :( يبلق ةميخّس )

 . قالخألا ءىواسم نم بلقلا يف نكسيو ردصلا

 ماخس هنمو «داوسلا وهو «ةمخسلا نم دقحلاو نغضلا :ةميخسلا :ليقو

 .ردقلا

 ةيبضغلا ةوقلا اهأدبم نأل ؛ردصلا ىلإ اهتفاضإو ةنيغضلا ةميخسلا : ليقو

 .ردصلا يف وه يذلا بلقلا يف ىتلا

 . دّمغلا نم هجّرخأ اذإ فيسلا لس نم ءاهنم ردصلا ةيقنتو اهجارخإ اهّلسو

 راثكإلا ىلع- كايإو هَّللا ينمحري  صرحاف ءاعدلا عماوج نم ثيدحلا اذهو

 مة

 . (ةاقرملا» باتك نم ثيدحلا اذه حرش مظعم يف تدفأ : ةظحاللم

 داو جل 03
2 ¢ :3 

 :نايفس يبأ نب ةيواعم لاق : يظرقلا بك نب دمحم نع - 0

 :ربنملا ىلع

 دجلا اذ عفني الو هَّللا عنم امل يطعم الو ءتيطعأ امل عنام ال هَّنِإ»
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 .دجلاهنم

 .(نيدلا يف ههّقفي ًاريخ هب هللا دري نمو

 . دارعألا هذه ىلع ء هلم ّىِبَنلا نم تاملكلا ءالؤه تعمس

 ح «ةاكزلا ك ١١ :م .نيدلا يف ُههّقفي اريخ هب هّللا دري نم ب ١١ «ملعلا ك- ۲ :خ]

 .[ةيواعم نع هضعبو «ةريغملا نع هضعب :قث.٠ 4۸

 + حرشلا

 يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال هّلإ :ربنملا ىلع نايفس يبأ نب ةيواعم لاق)

 ال :يأ :دَجلا هنم جلا اذ عفني الو :(دجل ا هنم دج لا اذ عفني الو هللا عم امل

 رظناو «4 ةياهنلا» .ةعاطلاو نامبإلا هعفني امنإ «هانغ كنم ىنغلا اذ عفني

(oV) 

 وأ مومعلا ديفت ةركنلا نل «تاريخلا عيمج :يأ : (ًاريخ هب هللا درب نمو )

 .( 774 /7) «ضیف» . ميظعتلل نيونتلاف ءاريثك اميظع اريبك اريخ

 ةيشخلا ليبس هل رسييو «همولعو عرشلا همهفي :يأ : (نيدلا يف ههقفي )

 ملع هنأل .هقفلاب ةعيرشلا ملع همهفي :يأ) ف ميرال لاقو

 وحنلاو ةغللا ملع فالخب ؛قيقدلا رظنلاو ةسيقألاو ةّلدألاو نيناوقلاب طّينتسُم

 مل مالسإلادعاوق مّلعتي : يأ «نيدلا يف هّقفتي مل نم هنأ ثيدحلا موهفمو

 ا

o 



 «نايفس يبأ نب ةيواعم عماسلا : ( هلت يبنلا نم تاملكلا ءالؤه تعمس)

 1 .هنع هللا يضر

 وأ تناك ةقيقد ةبشخ لك يهو «دوع :اهدرفم :(داوعألا هذه ىلع )

 .(طيسولا) .ةسباي وأ تناك ةبطر «ةظيلغ

 باب» :لاق («فنصملا حيحص» يف امك «ربنملا كلذب ينعي هلعلو : تلق

 لهس ثيدح ركذ مث ؛(دجسملاو ربنملا داوعأ يف عاتصلاو راجتلاب ةناعتسالا

 اداوعأ ىل لمعي راجنلا كمالغ يرُم نأ ةأرما ىلإ هلت هللا لوسر ثّعب» :لاق

 . «نهيلع سلجأ

 نال هلع هللا لوسرب ةهكعدللا يضر -نايفس يبأ نب ةيواعم ءادتقا هيفو

 تعمس» :ثيدحلا رخآ يف لاقو «ربنملا ىلع اهلاق  هنع هللا يضر- ةيواعم

 . «داوعألا هذه ىلع هلع يبنلا نم تاملكلا ءالؤه

 7 2 7 دا دع هلع

 :وعدي هلع هللا لوسر ناك : لاق ةريره ىبأ نع 4

 يتلا يايند يل حلصأو «يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصأ مهللا»

 .لاق امك وأ .«ءوس لك نم يل ةمحر توملا لعجاو «يشاعم اهيف

 *ي حرشلا د

 لامكإ» يف ءاجن :(يرمأ ةمّصع وه يذلا ينيد يل حلصأ مهللا)

 . ىنأش طابر :يرمأ ةمصع ىنعم» :( لامكإلا

۳۲٢ 



 .ةرخآ الو ايند ناسنإلل حلصي مل دّسف اذإ نيدلا نأ ىنعملاو

 فارطأو ليللا ءانآ هيلع ظفاحيلف «ةرخآلاو ايندلا ريخ عّمج ميظع ءاعد وهو

 . يتايح نامزو يشيع ناكم :يأ :( يشاعم اهيف يتلا يايند يل حلصأو )

 ةعاط ىلع انيعمو ًالالح نوكي نأبو «هيلإ جاتحي اميك فافكلا ءاطعإب : يأ

 )۲۸۷/٤(. (ليلدو .هّللا

 توملا لعجا : يأ :(لاق امك وأ .ءوس لك نم يل ةمحر تولا لعجاو)

 يرهع لعجا ىنعمب «ةلفغلاو ةيصعلملاب ءالغبألاو نحماو نتفلا نم ىل ةحار

 وسر اكن موا لكزز تركت ام صيتسو نق اعف نوووت

 .ءاملعلا ضعب راشأ امك عماوجلا ةيعدألا نم اذهو

 وه يذلا ينيد يل حلصأ مهللا) :(؟0٠07) «ملسم حيحص» ىف هظفلو

 اهيف يتلا يترخآ يل حلصأو «يشاعم اهيف يتلا يايند يل حلصأو «يرمأ ةمصع

 لك نم يل ةحار توملا لعجاو «ريخ لك يف يل ةدايز ةايحلا لعجاو «يداعم

 رف
 دا

 : لاق ةريره ىبأ نع - 1۹/۹

 ىاضقلا ءوسو ءاقشلا كردو ءءالبلا دهج نم ذوعتي هلي يبنلا ناكر

 .«ءادعألا ةتامشو

 . نهتيأ يردأ ال «ةدحاو انأ تدز «ثالث ثيدحلا ىف :نايفس لاق

 «ءاعدلاو ركذلا ك- 48 :م .ءاقشلا كرد نم هّللاب ذوعت نم ب ١ «ردقلا ك م :خ]

 .[۲ ح

YY 
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 يرجي لج
TERR 

 * حرشلا#

 حتفلاو ءاهّمضو ميجلا حتفب : (ءالبلا دهَج نم ذوعتي هلي يبنلا ناك )

 .( ۳۱/۱۷ ) «يوون» .حصفأ و رهشأ

 ثيدحلا ىف دهجلاو دهجلا ظفل رركق دقو :- فّرصتب- ؛ةياهنلا» ىف ءاجو

 . ةّقَشملا : حعفلابو ةقاّطلاو عسْولا : مضلاب وهو ءأريثك

 . ةياغلاو ةغلابملا ليقو

 ريغ ال حتفلاف ةياغلاو ةّقشملا يف اًمأف ؛ةقاّطلاو عّسْولا يف ناتغُن امه ليقو

 . ( ةّقاشلا ةلاحلا انه وهو

 :ءاقشلاو ؛ءىشلا ىلإ لوصولاو قاحللاو كاردإلا : كردلا : (ءاقشلا كردو )

 ةاور ضعب نأ هريغو يضاقلا ىكحو ءءارلا حتف هيف روهشملا» :يوونلا لاق

 .ايندلاو ةرخآلا رومأ يف نوكيو اهنوكسب هاور ملسم

 .(ءاقش ىنكر دي نأ كب ذوعأ :هانعمو

 ءوس نم ةذاعتسالا امأ) )۳١/١۷(: يوونلا لاق :(ءاضقلا ءوسو)

 دقو «لهألاو لاملاو ندبلاو ءايندلاو نيدلا يف ءاضقلا ءوس اهيف لخديف ؛ءاضقلا

 .( ةمتاخلا ىف كلذ نوكي

 هلك هللا مكح نأ «ىضقملا ءاضقلاب دارملا) 49/1١١ ١( ) (حتفلا ) يف لاق

 .(هيف ءوس ال نسح

 .(يوون» .هريغ هتمشأو تماش وهف اهحتفب تمشو «ميملا رسكب

 تمش ةئم لاقت «هودعب لزنت ةيلبب ودعلا حرف يه :( ءادعألا ةتامشو)

TYA 



 .يراخبلا خيش خيش وه : ( نايفس لاق )

 مهتقد نم اذهو : (ّنُهَّتَيَأ يردأ ال «ةدحاو انأ تدز «ثالث ثيدحلا يف)

 انظاعو لهاستي الف «ربتعنو ركدن انتيلو «مهاوقتو مهعروو ثيدحلا يف

 .رومألا هذه يف انوّقلْؤُمو انوبرمو انتاعدو

 ءادعألا ةتامش يه» :ء فرصتب  ةدايزلا هذه ىلع قيلعتلا يف انخيش لاق

 نع دّلْخَم نب عاجش قيرط نم « يليعامسإلا جرختسم» يف ًانّيبم ءاج امك

 )٠٤١۸/١١( «حتفلا» يف ظفاحلا هقَّقح امك ؛هيلع ثيدحلا راد يذلا نايفس

 .اهنود تارملا ضعب يف هاور دقو

 ثيدح يف تتبث دق ءادعألا ةتامش نم ةةاععنالا نأ هركذ نسحی اًممو

 ,نيدلا ةيلَغ نم كب ذوعأ نإ مهللا» : ظفلب ًاعوفرم رمع نبا ةياور نم رخآ

 ١84١1(. 67 هيحصلا» يف جّرخم وهو «(ءادعألا ةتامشو ءّودعلا ةبلَغو

 اذه يف هدنع ًاظوفحم ناك ام ةفاضإ زاجتسا - هللا همحر  نايفس ٌلعلف

 اهداز هُنَا هب نظي نأ نم نوهأ اذهو «ةريره يبأ نع هثيدح ىلإ هريغ وأ ثيدحلا

 .(هسيك نم

 رظناو )55*/441١(.

 ٠ لاق كلام نب سنأ نع :

 لوقي هلع یبتلا ناك :

 كب ذوعأو «مرهلاو «نيجلاو ءلسكلاو ءزجعلا نم كب ذوعأ يَنِإ مهللا»

۹ 



 .«ربقلا باذع نم كب ذوعأو «تامملاو ايحلا ةنتف نم

 ركذلا ك- 48 :م .تامملاو ايحنلا ةنتف نم ذًرعتلا ب 58 «تاوعدلا ك- ٠ :خ]

 ,[ ه0 ج (ءاعدلاو

 * حرشلا

 «نيّجلاو ءلسكلاو ءزْجََملا نم كب ذوعأ يْنِإ مهللا :لوقي هلت يِبّنلا ناك )

 رظتا : (ربقلا باذع نم كب ذوعأو «تامملاو ايحملا ةنتف نم كب ذوعأو «مرهلاو

 .(518/ه04١:)و("١51ه/499)

 .نامز مسا وأ ردصم اّمِإ :ايحلا» :( ١177/55 ) ( ينامركلا حرش » يف ءاجو

 .عزنلا تقو وأ هدعب : يأ توملا نامز : يأ :تامملاو

 .ةحيضفلاو باذعلاو رفُكلاو مثإلاو لالضلاو ناحتمالا : ةنتفلاو

 . (نيمرجملا ىلع هدعب بّترتي ام :ربقلا باذعو

 دل 4 5
2 3 2 

 :لوقي هلع يبنلا تعمس :لاق سنأ نع - ٦۷۲/۱

 نيجلاو «لسكلاو زجعلاو «نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 .«لاجرلا ةبّلَغو «نيدلا عّلضو «لخبلاو
 .[ةمدخلل يبصب ازغ نم ب ٠4 «داهجلا ك- 21 :خ]

 ب حرشلا

 نوقرفي ال ساثلا رثكأ : يباطنخلا لاق : ( نّرح لاو مهلا نم كب ذوعأ يّنِإ مهللا )

 نأ ًالِإ «ىنعملا يف نابراقتي مسالا يف امهفالتخا ىلع امهو «نّرحلاو مهلا نيب

۲. 



 . دعب نكي ملو عّقوتُي اميف وه اإ مهلاو «عقو دق رمأ ىلع نوكي اإ نرحل ا

 . ينتزحأو رمألا اذه ينمهأ : لوقت «نزحلاو «مغلا وه مهلا : زازقلا لاقو

 محشلا مه نم ذوخأم «هلحنأو هباذأ اذإ ضرملا هّمه نم نوكي نأ لّمتحُيو

 )۱۷۷/١٤(. (ةدمع».. باذم :يأ مومهم ءيشلاو «هّباذأ اذإ

 ظ .مدقت :(لخبلاو نبُجلاو لسكلاو زجعلاو )

 نع رخأتلا هلصأو ميجلا نوكسب -زجعلا» :( ۲٠۸/۹ ) : ينالطسقلا لاقو

 نع روصقلاو فعضلا موزللو ؛ءيشلا رخؤم وهو زجعلا نم ذوخأم «ءيشلا
 .اهيف رهتشاو ةردقلا ةلباقم يف لمعتسا ؛ءيشلاب نايتإلا

 . «ءيشلا نع لقاثتلا وه : لسكلاو

 .«ةدمع» .لقثم : يأ علضم رمأو ؛نيدلا لقث :يأ : (نيّدلا عّلَضو )

 نم دجي ال نيح كلذو «هتدشو هلّقث :يأ «نيدلا عّلَضو » :  ةاقرملا» يف لاق

 .(ةبلاطملا عم امّيس ال ءافو نيدلا هيلع

 ننس حيحص» رظنا «يذمرتلا ةياور يهو «مهرهق :يأ :(لاجرلا ةبّلُغو )
 .( ۲۷۷۰ ) ( يذمرتلا

 مهرهق يأ لاجرلا ةبلغو :-ريسي فذحب- )١7/5( «ةاقرملا» يف لاق

 . ةملظلا لاجرلاب دارملاو «هيلع مهطّلست ةدشو

 نم كلذ يف امل لاجرلا هبلغي نأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع ذاعتساو

 . سفنلا يف نهولا

 :ةثالث لئاذرلا عاونأ نأل «ملكلا عمارج نم ءاعدلا اذه : ىنامركلا لاق

۲۲١ 



 .ةيجراخو ةيندبو ةيناسفن

 ةيبضغلاو ةيلقعلا :ةثالث يهو ناسنإلل ىتلا ىوقلا بسحب ىلوألاف

 «ةيوهشلاب لخبلاو «ةيبضغلاب نبجلاو «ةيلقعلاب قّلعتم نّرحلاو مهلاف «ةيوهشلاو

 .ةيندبلاب لسكلاو زجعلاو

 دنع لوألاو ءىوقلاو تالآلا مامتو ءاضعألا ةمالس دنع نوكي يناشلاو

 «يهاج يناثلاو يلام ىلوألاف «ةيجراخلاب ةبّلَعلاو عّلضلاو «هوحنو وضع ناصقن

 ا 6 كلذ عيمج ىلع لمعظم ءاعدلاو

 اع
E3 

 : هلت يبنلا ءاعد نم ناك : لاق ةريره يبأ نع - ۷۳/۲

 تنأ امو «تنلعأ امو تررسأ امو «ترَّخأ امو تمدق ام يل رفغا مهللا»
 .«تنأ الإ هلإ ال رخؤملاو مّدقملا تنأ كنِإ ينم هب ملعأ

 ةالص ك- ٦ :م .ليللاب دجهتلا ب ١ «دجهتلا ك- ١5 :سابع نبا نع هجرخأ :خ]

 : .[1994 ح «نيرفاسملا

 *ب حرشلا

 .تقولا اذه لبق :يأ :( تّمّدق ام يل رفغا مهللا)

 :تقولا اذه نع: ترك انو

 يسفن هب تثدح ام وأ ؛ترهظأو تيفخأ :يأ :(تنلعأ امو ترّرسأ امو)

 . ( 8/7 ) (حتف» . يناسل هب َكّرحت امو

 .( حتف) .صاخلا دعب ماعلا نم وه :( ينم هب ملعأ تنأ امو )

۳۲ 



 نبا لاق» :(1517/17) «ةدمعلا» يف ءاج :(رّخؤملاو مّدقملا تنأ كإ)

 .رخآلا تنأو لوألا تنأ :نيتلا

 : هلوقب هلي هريغ ىلع ساّنلا ىلإ ثعبلا يف مّدق هنأ ينعي :لاطب نبا لاقو

 هب هلضف امب ةعافشلاب ةمايقلا موي مهيلع همّدق مث «(نوقباسلا نورخآلا نحن

 .«لسرلا كلذب قبسف مالسلاو ةالصلا مهيلع  ءايبنألا رئاس ىلع

 ةنجلا ىلإ ءاشت نم :يأ «مدقملا تنأ» :(557/14) «ليلدلا» يف لاقو

 .«نالذخلاب راثلا ىلإ ديرت نمل :رخؤملا تنأو «حلاصلا لمعلل قيفوتلاب

 ءاهعضاوم يف اهعضيو ءايشألا مدقي يذلا وه :مدقملا) :(ةياهنلا» يفو

 ٤ .همدق ميدقتلا قحتسا نمف

 . ىهتنا .«اهعضاوم يف اهعضيو ءايشألا رَّخْؤي يذلا وه :رحؤملاو

 نأ ودبي» :لاقف «لاوقأ نم مّدقت اًمع- ىلاعت هللا هظفح  انخيش تلأسو

 1 . (ةياهنلا وه «ةياهنلا» يف ءاج يذلا مالكلا

 ج دو «تنأ الإ قحب دوبعم ال :( تنأ الإ هلإ ال)

 ««ةديدع دئاوف ركذو «ملّكلا عماوج نم ثيدحلا اذه» : ينامركلا لاق

 )١۱١۷/۷(. «ةدمعلا» رظناو

  - VE oYوعدي هلت يبنلا ناك : لاق [دوعسم نبا وه] هّللادبع نع :

 نعانباحصأ لاقو) «ىنغلاو فافعلاو ,ىدملا كلأسأ ين مهللا»

 . («یققلاو :٠ ورمع
 .[۷۲ ح ءءاعدلاو رك ذلا ك - 1۸ :م]

۲ 



 ب حرشلا د

 ةيادهلا وأ طارصلا : يأ : ( ىدُهلا كلأسأ يّإ مهللا :وعدي هيَ يذلا ناك )
 . ةلماكلا

 نع ةّقعلاو حابُي ال امع هّرنتلاو ايندلا عماطم نع ةنايصلا :( فافعلاو )
 . يصاعملا

 يف اذك فك :يأًافافعو ةّمعو اقع فعي مارحلا نع فع :لاقي
 . (حاحصلا »

 .ساّنلا يديأ ىف اًمع ءانغتسالاو «سفنلا ىنغ :( ىنغلاو )

 ىنغ ىنغلا نكلو ضرَعلا ةرسثك نع ىنغلا سيل» : ثيدحلا يفو
 .[(؟١075/51) مّدقتو 1«( سفنلا

 . ةلماشلا ىوقتلا :ليقو فوخلا :( ىقتلاو :ورمع نع انباحصأ لاقو )

 نم هيلإ يدتهي نأ يغبني ام لك لوانتيل ىقتلاو ىدهلا قلطأ» : يبيطلا لاق
 كرشلا نم هنم ىقتي نأ بجي ام لكو «قالخألا مراكمو داعملاو شاعملا رمأ

 ٩ /۳٤٤(. ) (ةاقرم) .(ميمعت دعب صيصخت ىنغلاو

 . (ةاقرملا» نم ثيدحلا اذه حرش مظعم نم تدفتسا : ةظحالم

“Voloىلعأب يداني ًاخيش تعمس :لاق نزح نب ةمامُث نع -  

 :هتوص

٤ 



 . (؟ يش هطلخي ال رشلا نم كب ذوعأ ينِإ مهلا 0

 .ءادردلا وبأ : ليق ؟خيشلا اذه نم : تلق

 ب حرشلا *

 نمرمألا غّلب ام نايبتو ميلعتلل :( هتوص ىلعأب يداني اخيش تعمس)

 .ةيمهأ

 ؟خيشلا اذه نم :تلق .ءيش هطلخي ال رشلا نم كب ذوعأ نإ مهللا)

 . هدّسفأ ءيشب طّلتخا اذإ رشلا نأل :ءيش هطلخي ال : (ءادردلا وب :ليق

 :ءاعدل اذهب وعدي نأ رثكي ناك هت يبنلا نأ سنأ نع -۔_ 9

 .«راّثلا باذع انقو ,ةتسح ةرخآلا يفو ءةنسح ايندلا يف انتآ مهللا»

 .هعفري ملو «هب وعدي سنأ ناك : لاقف ةداتقل هترك ذف : ةبعش لاق

 ك- 4۸ :م .ةنسح ايندلا يف انتآ انبر : هلع ىبثلا لوق ب هه «تاوعدلا ك- ۸٠ :خ]]

 دب حرشلا د

 يف انتآ مهللا : ءاعدلا اذهب وعدي نأ رثكي ناك هَلْ هلع يبنلا نأ سنا نع)

 لمشت ايندلا يف ةنسحلا) :ريثك نبا لاق ی ةرخآلا يفو ES ايندلا

 قزرو ءراب دلوو « ةنسح ةجوزو «ةبحر رادو ةيفاع نم يوينذ بولطم لك

 كلذ ريغ ىلإ «ليمج ءانثو ,ءينه بكرمو «حلاص لمعو «عفان ملعو «عساو
 .ايندلا يف ةنسحلا يف ةجردنم اهلك اهنإف «مهتارابع هتلمش امم
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 عزفلا نم نمألا نم هعباوتو ةّنجلا لوخد اهالعأف «ةرخآلا يف ةنسحلا اّمأو

 .ةرخآلا رومأ نم كلذ ريغو باسحلا ريسيتو «تاصرعلا يف ربكألا

 نم ايندلا يف هبابسأ ريسيت يضتقي وهف ؛راتلا باذع نم ةياقولا م

 :«تاهبشلا كرثو مزاحم تاسشجا

 ام اتم َرَدَّص نإ» : ىنعمب ميمتت هنأ يبيطلا لوق مدقت :(راثلا باذع انقو)

 . «راتلا باذع انقو انع فعاف «نايصعلاو ريصقتلا نم هبجوي

 آلا يف ءاعدلا ةيآلاب دارملا» : ( 4۳۳/۲ ) « نآرقلا ماكحأل عماجلا يف ءاجو

 .ةعافشلا هجرخُتو هيصاعمب اهلخدي نمم ءرملا نوكي

 يعم ی غا وكل ر بالا الك وم اعز نكون: لمتفتلو

 لوقأ اإ انأ : هلي يبنلل ةباحصلا دحأ لاق امك ؛نيفرطلا نم زوفلاو ةاجنلا

 ةئدند الو كَتَنَدْنَد ام يردأ الو «راثلا نم ينفاعو ةّنجلا ينلخدأ مهللا : يئاعدب

 «هننس » يف دواد وبأ هجّرخ ««ندندن اهلوحو : هل هللا لوسر هل لاقف .ذاعم

 دانسإلا حيحص : )٠١7( «بيطلا ملكلا يف انخيش لاق] .ًاضيأ هجام نباو

 .( 771/4915 ) رظناو . [يريصوبلاو يوونلا هححصو

 هنأ : يأ :(هعفري ملو «هب وعدي سنأ ناك :لاقف ةداتقل هترك ذف ةبعش لاق )

 . همالك نمو سنأ ىلع فوقوم

 ءاعاللا كتيب وعدي ناك اسا نأ علال : فذحب  قيلعتلا يف انخيش لاق

 هنإف دمحأ نع ةداتق ةياور يف حيرص وهو هلي ّيِبّنلا هب وعدي ناك امك ًاضيآ

 نأ دارأ اذإو ءاهب اعد ةوعدب وعدي نأ دارأ اذإ سنأ ناكو » : عوفرملا بقع لاق

 .( هيف هب اعد ءاعدب وعدي

 ضرك



 . (ةداتق نع ىرخأ قيرط نم هوحنب ( ۹/۸ ) ملسم هاورو

 :لوقي هل يبنلا ناك «ةريره يبأ نع - 85

 وأ ملظأ نأ كب ذوعأو ءةّلذلاو ةّلقلاو رقفلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا »
١ 1 ١ f7  

 .(ملظأ

 ب3 ١4 (ةذاعتسالا ك- ه٠ :ن.5144١ ح «ةذاعتسالا يف ب «ءرتولا ك- ۸ :د]

 .[؟1457 ح هلع هللا لوسر هنم ذوعت ام ب” «ءاعدلا ك- ”4 :هج .ةلذلا نم ةذاعتسالا

 * حرشلا ٭

 :(15؟17/) (ةاقرملا» يف ءاج : (ةّلقلاو رقفلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا)
 يذلارقفلا نم وأ «لاملا عمج ىلع صيرح بلق نم وأ ؛بلقلا رّقف :يأ»

 وأ «لاعتملا معنمْلا ركذ نايسنو «لآملا يف ةمعّنلا نارفُك ىلإ هبحاصب يضفي

 | 1 :ةئيد هب ليو هطرع هن تدعي ام لادم ىلإ وغاب

 يذلا سفنلا ىنغ لباقي يذلا هَرشلا ينعأ ءسفنلا رقف دارأ : يبيطلا لاقو

 .لاملا ةّلَق دارأ وأ ءاهتعانق وه

 .هب اضرلا مدعو عزجلاك ءاهيلع ةنتفلا نم ةذاعتسالا دارملاو

 ناك  مالسلاو ةالصلا هيلع هّنأل ,ريخلا لاصخو ّربلا باوبأ يف ةّلقلا : ةَّلقلاو

 . ةينافلا ضارعألا نم راثكتسالا هركيو ءايندلا يف لالقإلا رثؤُي

 .ددعلا وأ ددعلا ةّلق دارأ :هريغ لاقو

 هل نوكي ال ثيحب لاما ةّلق وأ «راصنألا ةّلقو ءربصلا ةّلق دارملا :مهضعب لاقو
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 . (ةدابعلا فئاظو نع زجعيف «توقلا نم فافك

 :ةّلقلاو رقفلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :( ٠٤۹/۲ ) (ضيفلا » يف لاقو

 طّلستو «لالقإلا ىلع ربصلا ةّلق اهنم فاخي ا لاملا ةّلَق_ فاقلا رسكب

 ةّلق وأ ءريخلا لاصخو ٌربلا باوبأ يف ةّلقلا دارملا وأ E ناطيشلا

 .«لكلا وأ ددملاو ددعلا

 ةر سب تيب سالا نيغا يف البلد كوكا نا: س يأ +مةلدلاو)

 .هنأش نورقحيو

 ىلع ءاينغألل لّلذتلا وأ ,ةيصعملا نم ةلصاحلا ةّلذلا اهب دارملا نأ رهظألاو

 ةا غلا قشكو ا ف ار ا او

 ريغ يف ءيشلا عضو ملظلاو . يدتعأ وأ روجأ : يأ : ( ملظأ نأ كب ذوعأو )

 (ضيف» .هّلحم

 نم هِيَ يبنلا ذوعت دقو «مهتبلغو لاجرلا رهق نم هيف امل : (مّلظأ وأ)
 ةدارإ دنع يغبلا وأ «هّللا نع لاغشنالا ةنظم نم هيف اّملو .مدقت امك كلذ

 . ملعأ هَّللاو «كلذ وحنو قحلا ليصحت

 ٦۸۳/۷ لوقي نأ رثكي هلع ىبنلا ناك : لاق سنا نع ۔ :

 .(كنيد ىلع ىبلق تبث «بولقلا بّلقم اي مهللا»

 :ت]  7١ك- 74 :هج .نمحرلا يعبصإ نيب بولقلا نأ ءاج ام ب۷ ءردقلا ك-

 . TAT] ح هلل بتلا ءاعد ب ۲ «ءاعدلا

 نورك



 Z2 يروا ی چ
 یی ورو ؛ 22 کھ

 ب حرشلا

 ءراتك إلا اذه يها ةظعالم يفسيف: (لوقي نأ رثكي هلع ام يبثلا ناك )

 .ناكمإلا ردق هريغ ىفو «كلذ ىف لع ىبتلاب ءادتقالاو

 نم اهلّوحُم : يأ :بولقلا فّرصم اي ىنعمب وه :( بولقلا بّلقم اي مهللا )
 )۳۰۲/٤(. (ليلد ١ .سکعلابو ىده ىلإ لالض

 ام عم «هيلإ هعرضتو هبرل هت يِبْنلا عوضخ هيف :( كنيد ىلع يبلق تبث )

 ةربعلا نأ ىلإ هؤاعإو ءكلذ لاؤس ىلإ ةّمآلا هداشرإو « هل هتمصع نم مولعم وه

 يسب هفقرصتي (ليلدو .ةقاخلاب

 بّلَمُم اي هئاعد ٌرَمْكأ ناك» :_ اهنع هللا يضر - ةَمَلَس مآ ثيدح يفو

 يب كبت :تولفلا تلقا كتاعد رک الام هللا لوضو آي :تلقف خلاق

 ؟كنيد ىلع

 نمف هللا عباصأ نم نّيعبصإ نيب ُهْبَلَقَو الإ يمدآ سيل هّنِإ ؛ةّمَلَس ٌمُأ اَي :لاق

 ..( 71/47 ) (يذمرتلا نتس حيحص» «[ ۸ : نارمع لآ]

 : وعدي ناك هنأ هع يبنلا نع «ىفوأ يبأ نب هّللادبع نع - 04

 نم تئش د ام ءلمو ءضرألا ءلمو تاوامسلا ءلم «دمحلا كل مهللا »
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 ,برنّذلا نم ينرّهط مهللا «درابلا ءاملاو جلثلاو درَبلاب ىنرهط مهللا
 .(سّنّدلا نم ضيبألا بوثلا ىّقني امك ىنقنو

 .[؟١ ٤ ح قالصلا ك- ٤ :م]

 دي حرشلا دب

 هّللا لوسر ناك » :( 475 ملسم ظافلأ ضعب يف :( دمحلا كل مهللا)

 دمحلا كل انبر مهللا «هدمح نمل هللا عمس : لاق عوكرلا نم هرهظ عقر اذإ هع

 .« دعب ءيش نم تئش ام ءلمو ضرألا ءلمو تاوامسلا ءلم

e TS ءاملعلا لاق J: e 

 .هل

 . «كلذ ليصحتل دمحلا كل انبر : لوقن انف

 عمسأ امكعم ىننإ ىلاعت هلوقل يقيقحلا عمسلا يفن اذه ينعي الو

 . تايآلا نم كلذ ريغو «[ 5 :هط] # ىرأو

 هللا معن نأ امكف «ددعلا ةرثك هب دارملا :(ضرألا ءلمو تاوامسلا َءلم )

 هللاو هدذعلا ةرفك نع ربع ىلا تارابغلا ةذه لاما اسا ةريقك قاعت

 .ملعأ

 قح ءادأ نع زجعلاب فارتعا هّنِإ :ليق :( دعب ءيش نم تش ام َءلمو)

 «لامكإلا لامكإ» .هللا ةئيشم ىلع رمألا ةلاحإ هيفف «عسولا غارفإ دعب ؛دمحلا

 كترفغم عاونأب ينرّهط مهللا : ( درابلا ءاملاو جلغلاو دّرَبلاب ينرّهط مهللا)
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 انخيش لوقي هبو ءاملعلا ضعب ب هركذ «ثالثلا عاونأل اريهطت بونذلا قحمت يتلا

 .اهينباجأ ةباجإ ىف  ىلاعت هللا هظفح

 وأ «ًاديكات دّرَبلاو جلثلا ركذ : يباطنخلا لاق» :  فذحب  «حتفلا » يف لاقو
 .لامعتسالا امهنهتمي ملو يديألا امهسمت ملامهنأل

 e رشا ةباغوغ كلاب ربع ديعلا قيقد نبا لاقو

 .«ءاقنلا ةياغ يف نوكي ؛ةيقنم ءايشأ ةثالث هيلع

 مخ : (ضيبألا بوشلا ىَّقَُي امك ينّّقنو ؛بونذلا نم ينرهط مهللا)
 .ءاملعلا ضعب هركذ .رهظأ هيف ريهطتلا نأل ضيبألا بوثلا

 نم» :ىرخأو .(خسولا نم» :( 475) ملسمل ةياور يف :(ستدلا نم )
 . دحاو ىنعملاو .«نردلا

 : للم هللا لوسر ءاعد نم ناك :لاق رمع نب هّللادبع نع - 6048

 ةأجفو «كتيفاع لوحتو «كتمعن لاوز نم كب ذوسعأ ي ىَنِإ مهللا »

 .«كطخس عيمجو «كتمقن

 .[ةذاعتسالا يف ب١١۳ «رتولا ك- 8 :د .55 ح ءءاعدلاو ركذلا ك- 48 :م]

 د, حرشلا دب

 كتمعن :يأ «باهذلا :لاوزلا :(كتمعن لاوز نم كب ذوعأ ينإ مهللا)
 . ةيورخألا رومألا ىف ةعفانلا ةرهاظلاو ةنطابلا ةيويندلا وأ ةينيدلا

 ماقسألا نم مّلست نأ :ةيفاعلا» :«ةياهنلا) يف لاق :( كتيفاع نوو

E١ 



 .«ضرملا دضو ةحصلا يهو ايالبلاو

 . ىنغ دعب رقف ىلإ وأ «ةحص دعب ضرم ىلإ ءرملا ريصي نأ نم ذوعتلا : دارملاو

 قرفلا ام :تلق نإف :كريم لاق» :. فذحب- ( ۳٠۸/١ ) «ةاقرملا» يف ءاج

 ؟لوحتلاو لاوزلا نيب

 ريغت لوختلاو (ةقراف مث ءىش ىف اعبات ناك ءئش ىف لاق لارزلا تلق

 .هريغ نع هلاصفناو ءيشلا

 . لدب ريغ نم اهباهذ ةمعنلا لاوز ىنعمف

 ىلإ ةيفاعلا نم ينتقزر ام لدبت :يأ :  ىلاعت هّللا همحر- يبيطلا لاقو

 . (ةيهادلاو ءالبلا

 ١ ةتغبلا : ةأجفلا : ( كتمقن ةأجفو .

 .ةبوقعلا :ةمقنلاو . دملاب «ملسم حيحص 9 يف تدرو دقو

 دشأ اهتأل ةذاعتسالاب ةمقنلا ةءاجف صخو » :( ١97/4 ) «ليلدلا» يف لاق

 کو انك ار ا نأ نيف

 كرتو يهانملاو تامّرحْملا باكترا نم هيلإ يدوي ام :يأ :( كطَّخَس عيمجو )

 زاوا

 . « هب اضرلا مدعو ءيشلل ةيهاركلا ا لاا : «ةياهنلا» يف ءاج

 دقف دبعلا ىلع طخس اذإ هناحبس هّنأل «هّللا طخس عيمج نم هلع ذاعتساو

 (ةفحت ) . بيس رسيأبو ءيش ىندأ يف طخسلا ناك ولو ءرسخو باخو كله

 . «لضفلا ١ يف يناليجلا هركذو
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 ۲۸۹ - رطملاو ثيغلا دنع ءاعدلا باب _ 65

 : تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع

 ناک نإو - هلمع كرت ءامسلا قّقأ يف افشان ىأر اذإ هيَ ۶ هللا لوسر ناك

 : لاق ترطم ْنإو هللا دمح هللا هفشك نإف ؛ هيلع لبقأ مث - ةالص يف

 .«ًاعفان ًابيص مهللا»

 :خ يف «ًاعفان ًابيص مهللا» ةلمجو «حيرلا تجاه !اذإ لوقي ام ب ١١ «بدألا ك :د]

 . [ ترطمأ اذإ لاقي اذام ب ۳ یاقستسالا۔ ٠6

 باذع تامّدقم نوكي نأ ىشخي ناك هال : : (هّللا دمَح هللا هفشك نإف )

 . ىلاعت هللا نم طخسو

 نو ةا رم يآ اص اقان ابيض للا : لاق ثرطف نإوز

 نع اهب زرتحا هنأكو هج يملا و اهكانو ةةلمكلا ىأ ردنفم لعفب بونضتف

 .(ةياهنلا» نم ةدايزب ( 518/5 «حتف» .راضلا بيصلا

 هلاق - مالسلا هيلع حون نافوطك ًاقرغُم ال :يأ :ًاعفان» : «ةاقرملا» يف لاق

 . (كلملا نبا

 ىلع قيلعتلا يف ذ هركذ « رطملا وذ ميغلا : بيصلا : مهضعب لاق :ريمش لاق

 . (ةياهنلا»
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 . قّقدتملا رطملا وذ ميغلا وه بيصلا نأ لصاحلاو

 هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم (7707) (فتصملا حيحص» يف ءاجو

 لخَدو َرَبدأو لبقأ ءامسلا يف ةليخم ىأر اذإ هت يِبَنلا ناك ٠ :تلاق  اهنع

 لاقف كلذ ةشئاع هتفّرعف «هنع يرَس ءامسلا تّرطمأ اذإف «ههجو ريغتو جرخو

 لبقَتسم ًاضراع هوأر امَلَف ا :داع موق لاق امك يردأ امو : هلت يلا
 .([4 : فاقحألا ] 4 مهتيدوأ

 .هنع فشك : يأ هنع يّرسو ءرطملا اهيف لاخي ىتلا ةباحسلا ىه : ةليخلاو

 ۲۹۰ ۔ توملا دنع ءاعدلا باب ۔ 565

 :لاق سيق نع 2 ۷/۱

 :لاقو  ًاعبس ىوتكا دقو  ًابابخ تيتأ

 .«توعدل توملاب وعدن نأ اناهن هلع هّللا لوسر َنأ الول»

 ١١[. ح ءءاعدلاو ركذلا ك- 48 :م . توملا ضيرملا ينمت ب- ١5 «ىضرملا ك- ۷١ :خ]

 + حرشلا ي

 نان للا E E a a E تيا

 «ةدمع)» .ضرملا ملأ نم هبام ةدسشلا كلذو + ترفل توملاب وعدن

 .( 454/8019 ) :مقرب هنم ّمتأ مدقتو .(١5؟5/51)

 : اهنم صوصنلا نم ددع توملا ينمت نع يهنلا يف درو دقو

 . هيتأي نأ لبق نم هب عدي الو «توملا مُكدحأ ىئمتي ال : هلت هلوق
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 هاري الإ هرمع نع قمؤملا ديزي ال هنو لمع عطقنا مكانا تام اذإ هن

 .(۲۹۸۱) ملسم هجرخأ

 الاف دي ناک اه ووا رم كولا كاملا یی ل رر

 ًاريخ ٌةافَولا تناك اذإ ينُفوتو «يل ًاريخ ٌةايحلا تناك ام ينيحأ مهللا :لّقيلف

 .(1580) ملسمو ( 550/١ ) فنصملا هجرخأ .( يل

 ری داور انآ لملف ام ام تورلا عك دعا نسعي لوو هلوكو

 NE O A اهييضاامإو

 ۲۹ ۱ ۔ هلت بتلا تاوعد باب _ ۷

 :ءاعدلا اذهب وعدي ناك هنأ هع يبنلا نع ءىسوم يبأ نع - 1۸۸/۲

 يفارسإو ‹يلهجو يتئيطخ يل رفغا [ 1۸٩۹ / مهللا :ظفل يفو] بر»

 يدمعو هلك يأطخ يل رفغا مهللا «ينم هب ملعأ تنأ امو هلك يرمأ يف

 .يدنع كلذ لکو «يلزهو يلهجو

 تنأ «تنلعأ امو تررسأ امو ءترّخأ امو تمدق ام يل رفغا مهللا
 .«ريدق ءيش لك ىلع تنأو «رَحؤملا تنأو مدقلا

 امو تمّدق ام يل رفغا مهللا» : هلت يبثلا لوق ب- +0 «تاوعدلا ك- ١ :خ]

 ۷١[. ح ؛ءاعدلاو ركذلا ك - ٤۸ :م .( ترخأ

 + حرشلا د

 . يبنذ : يأ : ( يتكيطخ يل رفغا- مهللا : ظفل يفو-' بر)
 .ءيش لك يف دحلا ةزواجم فارسإلا : ( هلك يرمأ يف يفارسإو «يلهجو )

é0 



 «صيصخت دعب ميمعت «تاعيسلاو تافلاخلا نم : ( يتم هب ملعأ تن امو )

 (ةاقرم) .هسفن ةفرعم نع هزجعب رارقإو «ىلاعت هملع ةطاحإب فارتعاو

 .(؟؛١/ه)

 . ينم ريصقن هيف عقي امع : ( هلك ياطخ يل رفغا مهللا)

 . (ةاقرم ١ .بنذلا اطخلاو .دمي دقو باوصلا ضيقن أطخلا : (حاحصلا » يف

 . يبنذ يف يدمعت :يأ :( يدمعو )

 .دجلا دض :( يلزهو يلهجو )

 .(يدجو يلهجو ) :(1۳۹۹) (فّتصملا حيحص » يفو

 .(يدجو يلزه يل رفغا» :ملسم يفو

 ' , ءايشألا هذهب فصتم انآ :يأ :( يدنع كلذ لكو)

 :يأ :( تنلعأ امو تررسأ امو «تَرَخآأ امو تمدقام يل رفغا مهللا)

 (حتف» .يناسل هب كرحت امو «يسفن هب تثدح اند ف تيفخأ

 .مدقتو 4( 5/1١

 :يأ :مادقملا تنأ :(ريدق ءيش لك ىلع تنأو ,رخؤملا تنأو مّدقملا تنأ)

 .حلاصلا لمعلل قيفوتلاب ةنج لا ىلإ ءاشت نم

 . ءاملعلا نم ددع هَرَكذ .نالذخلاب راثلا ىلإ ديرت نمل :يأ :رخؤملا تنآو

 يفاهعضيو ءايشألا مدقي يذلا وه :مدقملا) :«ةياهنلا» يف ءاج

 ءءايشألا رّخؤي يذلا وه :رخؤملاو .همّدق ميدقتلا قختسا نمف ءاهعضاوم

 .(اهعضاوم اهعضيو
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 . ملعأ هّللاو «هريغ نم ّمعأو لمشأ وهو تيأر اميف حجرأ اذهو : تلق

 اذه ىفو) : -ريسي فرصتب-(١١/۱۹۸) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 هلاؤسو هحيبست نم ؛هب هناحبس هللا هرَمأ امل هيي يبثلا نم لاثتما ءاعدلا
 E ا ىلاعت را را

 يا

 ؛عضاوتلا باب نم وه :ليقو ؛ةمألل ميلعتلا باب نم ءاعدلا اذه :ليقو

 مّلعم وهف بجع الو «كلذ ىلإ ساّنلا قبسأ هع لوسرلاو «ةدابع ءاعدلا : ليقو
 . ملعأ هّللاو «كلذ ريغ ليقو !؟ريخلا ساتلا

 .( 507/6575 ) رظناو

orfاقف هلت يبنلا يديب ذخأ :لاق لّبَج نب ذاعم نع - 14. /  

 ! (ذاعم ايد

 .(كّبحأ يْنِإ) : لاق كيبل : تلق

 : لاق ,كّبحأ هّللاو انأو : تلق

 : لاق معن : تلق ؟«كتالص ّلك ربد يف اهلوقت 3 تاملك كمّلعأ الأ»

 E ل رو وركشر كرد 3 سطل الا
 رخآ عون- ٠١ ءوهسلا ك 1١7 :ن . ٠١١١ ح «رافغتسالا يف ب - 57 «رتولا ك- 8: د1

 .[ ءاعدلا نم
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 + حرشلا ب

 .اببحتو اددوتو اطلت : ( هلت يبنلا يديب دخأ)

 وهو «يدانملا ةباجإ يهو ةيبلتلا نم : كيبل :( كيبل : تلق !ذاعم اي : لاقف)

E O Ebا ىلع  

 .«ةياهنلا»

 دقو «هل ةّبحما راهظإ هل بحتسُي ادحأ بحأ نم نأ هيف : ( كّبحأ يّنِإ : لاق)

 ٤٩١ /٠٤١(. ) رظناو صوصنلا ضعب كلذ يف درو

 .(كّبحأل ين هّللاو ذاعم اي» :( ۱۳٤۷ ) «دواد يبأ ناس حيحص » يفو

 ىقليس امب ذاعم ينتعيل ةلمجلا هذهب ىتأو» :(؟؟ / 5 ) (ليلدلا » يف لاق

 .« هبوبحم عّفن يف داهتجالا بح ا نأش «ذئدعب هيلإ

 هتبطاخم :كلملا نبا لاق» :(ةاقرملا» يف ءاج كابا هلئاو انا كلك

 .اهب هل ذاعم ةبطاخم نم ًاديكأت دشأ ذاعمل ةبحناب هني

 ةالصلا هيلع «هل هعّبحم مدع نكمي ال هّنأل» :  فذحب  يراقلا لاق

 . ( مالسلاو

 امهلضفأ ناك الإ نالجرلا اًباحت ام) :( ٠٤٤/٤۲۳ ) ثيدحلا مّدقتو : تلق

 مشان اج اهدا

 : ةالص لك ربد :( ؟كتالص لك ربد يف اهلوقت تاملك كمّلعأ الا :لاق )

 .اهفلخو اهبقع

 لك ربد يف نعد ال ذاعم اي كيصوأ» :«دواد يبأ ننس حيحص و يف
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 ) . .لوقت ةالص

 : ( كتدابع نسخو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا :لق لق :لاق «معن : تلقا

 اهراضحتساو «ناسللاب ةنونسملا راكذألا نم ؛هريغو «نآرقلا لمشي :ركذلا

 . بلقلاب

 ةيويندلا ؛ةصاخلاو ةماعلا «ةنطابلاو ةرهاظلا ىلاعت هللا معن ىلع : كركشو

 امو ًاركاش اّمِإ ليبّسلا هاتيده اإ : ىلاعت لاق مل رعت وف

 .ةدايزب «لضفو» . Y] : ناسنإلا ] 4 اروفك

 عوضخلا عم اهبادآو اهننسو اهناكرأو اهطئارشب مايقلا نم : كتدابع وو

 . «زرح » نع يناليجلا هلقن .صالخإلاو عوشخلاو

 ناكرألا ةعاط نم :كركذ ىلع يتعأ مهللا» :- ةدايزب- «نوعلا» يف لاق
 بئاوشلا ةيفصت ةاعارم عم «ىلاعت هللا رماوأ لاثتماب ؛ةدابعلا ناسحإو

 . ( بياعملاو

 لوسر لير لاش نج هل

 . «هارت كّناك هللا دبعت نأ» : هع لاقف ناسحإلا نع ينربخأف : لاقف هلع هللا
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 ذْخَأب و بلاط وأ ملاعلا فطلت ثيدحلا يفو

 . بيطلا لوقلا وأ «ديلا

 ىلع ىلاعت هللا نم نوعلا بلط هيف نأل «ءاعدلا عماوج نم ثيدحلا اذهو
 يف قح نم ىلاعت هللا هبجوأ ام نيب عمجف «هتدابع نسحو هركشو هركذب مايقلا
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 يف ةّبحملا ىلع مّسَقلا ًاضيأ هيفو «ءءيش لك لمشف «نانجلاو ناكرألاو ناسللا

 :يلاغت هللا

 : هلع يبنلا دنع لجر لاق : لاق يراصنألا بويأ يبأ نع - “5

 : هلم يبنلا لاقف ,هيف ًاكرابم ًابّيط ًاريثك ًادمح هلل دمحلا

 .؟ ةملكلا بحاص نم»

 : لاقف «ههرک ءيش ىلع هل لار م مجه هنأ ىأرو «تکسف

 . «باوص الإ لَقَي ملف ؟وه نم

 :لاقف ءريخلا اهب وجرأ ءانأ : لجر لاقف

 .(لجو رع هللا

 قيقحتلا /997) (ةاكشملا) - (نوثالثو ةعضب» : ظوفحماو «ددعلا الإ هريغل حيحص]

 نب ةعافر ثيدح نم .ةملسم نب هّللادبع انثدح ب- ١١5 ناذألا ك :خ يف هلصأو ( يناثلا

 . [ يقرزلا عفار

 +٭ حرشلا د

 نع ًاصلاخ : يأ :(ابّيط ًاريثك ًادمح هلل دمحلا : قم بلا دنع لجر لاق)

 . ( ةاقرملا) نم ةدايزب (ةدمع١» . ناصقنلاو ةعمسلاو ءايرلا

 .ريخلا ريثك : يأ :( هيف اكرابم )

 توصلا عفر زاوج ىلع ٌليلد هيفو ؛هل ركّذلاو هَّلل ديمحتلا باوث هيفو
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 .(1/1/57) (ةدمع) .هعم نم ىلع شوْسي مل ام رك ذلاب

 اموی انك » :لاق يقرزلا عفار ا

 «هدمح نمل هللا عم : لاق ةعكرلا نم هسأر عفر اًملف ذ هلت يبنلا ءارو يلصُن

 ( تدفق کا نط ر د ها ا ار ل

 فتصملا دنع ةياور يف :(؟ ةملكلا بحاص نم : هل يبنلا لاقف)

 .(؟مّلكتملا نم لاق فرصنا اًملف» :(۷۹۹)

CLE؛لاق نّمع هل هل هل سل  

 هلثم اولوقيف همالك نوعماسلا مّلعتي نأ

 هَمَعاِب :يأ :(ههرك ءيش ىلع هت يبنلا نم مجه هنأ یارو ,«تكسف )
 . ملعأ هّللاو «هنذإ ريغب مّلكتو هأجافو

 (دواد يبأ ننس ناس حيحص) يف : Og ا رك ل وا لاقف)

 .«ًأسأب لقي مل هّنإف تاملكلاب مّلكتملا مكيأ 9 :(55)

 هلالث تيار هدب سفن يدنا لا ییا اھ وخر ا الجر لاف

 :تاملکلا هذه ةباتك يف:نوقبعسيو قوعراسي يآ :(نورادغيي اکل شع

 الإ هريغل حيحص 9 هيلإ ريشأ دقو :ثيدحلا جيرخت يف انخيش لاق دقو

 .(نوثالثو ةعضب : ظوفحملاو ءددعلا

 ««هحيحص) يف فتصل ظفل اذه : (لجو رع هللا ىلإ اهعفري مهيأ

 . عستلاو ثالثلا نيب ام : عضبلاو

 .(لوأ اهبتكي مهيأ اهنوردتبي ١ : « فتصملا حيحص » يفو

 2 ا
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 :لاق  هنع هللا يضر سنا نع 2 ۰

 : لاق ءالخلا لخدي نأ دارأ اذإ هلت ىبنلا ناك

 .«ثئابخلاو ثبَحلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 .[١1؟5 ح «ضيحلا ك- ۳ :م .ءالخلا دنع لوقي ام ب۔٩۹ «ءوضولا ك- ٤ :خ ]

 ٭ حرشلا *

 هللا ةظفح انيس ةت نم هدب يذلاو بيدنا اذه طقم :ةظخالم

 .اهنع فلتخت اليك «ماقرأ الب امهتيقبأو - ىلاعت

 . ةجاحلا ءاضق عضوم : ءالخلا : ( ءالخلا لخدي نأ دارأ اذإ هع ا ناك )

 .(فينكلا لحد اذإ ناك ) :( 375 ) (ملسم حيحص » يف

 ان حس تاب د افكلاو فينكلاو ءالخلاو» ٤ /۷١(: ) يوونلا لاق

 , (ةجاحلا

 : ةدايزب (ةياهنلا» يف ءاج :( ثلا نم كب ذوعأ يّنإ مهللا :لاق)

 ديري ‹ةثيبخلا عمج ثئابخلاو ثيبخلا عُمج [اهناكسإو ] ءابلا مضب : ثبخم ا »

 و نانا روكذ

 روجف نم لعفلا بّيط فالخ وهو ىابلا نوكسب تحفل وه :ليقو

 .هريغو

 . (ةيثدرلا لاصخلاو ةمومذملا لاعفألا اهب ديري : ( ثئابخلاو )
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 : تلاق اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع _ ۰

 .«كنارفغ» : لاق ءالخلا نم جرخ اذإ هلع هللا لوسر ناك

 © ءةراهطلا ك١ :ت .ءالخلا نم جرخ اذإ لجرلا لوقي ام ب ٠١ «ةراهطلا ك- ١ :د]

 . [ءالخلا نم جرخ اذإ لوقي ام اس- ٠ ,ةراهطلا ك ١ :هج . ءالخلا نم جرخت اذإ لوقي ام ب

 *# حرشلا

 ىف ءاج :( كنارفغ :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ هت هّللا لوسر ناك )

 ىفو «بّلطأ رامضإب بوصنم وهو ءردصم نارفغلا :كنارفغ» :«ةياهنلا»

 هماعطإ نم هيلع اهب معنأ يتلا ةمعّتلا ركش يف هريصقت نم ةبوتلا :امهدحأ

 .ريصقتلا نم رافغتسالا ىلإ اجلف ( هجرخعم ليهستو همضهو

 ناك هّنإف الخلا ىلع هبل ةدم ىلاعت هّللا ركذ هكّرت نم رفغتسا هنأ : يناثلاو

 رويت كلذ ىأز هّنأكف «ةجاحلا ءاضق دنع الإ هبلق وأ هناسلب هَّللا ركذ كرتي ال

 .(رافغتسالاب هكزادتف

 : لاق سنا نع - 594/ ها" ه

 :نآرقلا نم ةروسلا ائمّلَعُي امك ,ءاعدلا اذه انمُّلَعي هيَ ظ يبنلا ناك

 نم كب ذوعأو «ربقلا باذع نم كب ذوعأو ,متهج باذع نم كب ذرعأ»

 ا ا عجلات

 .«ربقلا

 *١[. 4 ح «ةالصلا عضاومو دجاسملا ك ه :م]
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 ٭ حرشلا دع

 لاق :( نآرقلا نم م ةروّسلا انمّلَعُي امك «ءاعدلا اذه انمّلَعي هل ه0

 اذهب عدي مل نيح ةالصلا ةداعإب هنبا رمأو «هبوجو ىلإ سواط بهذ : يوونلا
 .(۲۷/۳) (ةاقرم» .بحتسم هنأ ىلع روهمجلاو ءاهيف ءاعدلا

 . ملعأ هّللاو «هريغو سواط لاق امك بوجولا رهاظلاو

 باتكلا هقف يف ةرسيملا ةيهقفلا ةعوسوملا) يباتك يف هليصفت يتأيسو
 . ىلاعت هّللا ءاش نإ «( ةرهطملا ةئسلاو

 نم كب ذوعأو «ربقلا باذع نم كب ذوعأو «متهج باذع نم كب ذوعأ)
 ةنتف نم كب ذوعأو «تامملاو ايحنلا ةنتف نم كب ذوعأو «لاجدلا حيسملا ةنتف

 لس اعز دسار زك يندر رک :( 09/5: ةاقرللا» يما : (ربقلا
 .اهعقوم

 )148/6٠04(. مقر ثيدحلا كلذل رظناو ءارارم ثيدحلا مدقتو

 : لاق سابع نبا نع - 110/0۳

 ههجو لّسغف .هتجاح ىتأف ب لب يلا ماقف ءةئوميم [ يتلاخ] دنع تب
 نيب اءوضو أّضوت مث« ءاهقانش قلطأف ةبرقلا ىتأف ماق مث «مان مث هيديو

 . ىلصف ؛غلبأ دقو رثكي مل ؛نيءوضو
 ماقف .تأضوتف « هل هبتنأ تدك يأ ىري نأ ةيهارك تيطمتف تمقف

 هتالص تًماَعتف ؛هنيمي نع ينرادأف يديب ذخأف ؛هراسي نع تمقف « ,يلصي
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 مان اذإ ناكو «خقن ىتح مادف عجطضا مث ؛ةعكر ةرشع ثالث [ليللا نم]

 . أّضوعي ملو ىّلصف «ةالّصلاب لالب هتذآف «خقن

 : هئاعد يف ناكو

 نعو ءًارون ينيمي نعو ءارون يعمس يفو ءارون يبلق يف لعجا مهللا»

 مظعأو ءأرون يفلخو ءارون يمامأو ءأرون يتحتو ءارون يقوفو ءارون يراسي

 .«ارون يل

 CG ا م
 نيتلصخ ركذو ‹«يرشبو «يرعشو ‹«يمدو « يمحو «يبصع : رک ذف « نهب

 ٠۸١ ح «نيرفاسملا ةالص ك 5 :م .ءوضولا يف فيفختلا ب ه ءءوضولا ك- ٤ :خ]

 :[هلاظتللاو

 ( : 595 لاق هنع ريبج نب ديعس ةياور يفو )

 هَّللا ىلع يبغي « هتالص ىضقف « ىَّلصف < ليللا نم ماق اذإ هلي يبنلا ناك

 : همالك رخآ يف نوكي مث هّلُهأ وه ام

 يل لعجاو «يعمس يف ارون يل لعجاو «يبلق يف ارون يل لعجا مهلا

 يل لعجاو «يلامش نع ارونو «ينيمي نع ارون يل لعجاو «يرصب يف ارون

 .«ارون يندزو ءارون يندزو ءًارون يندزو «يفلخ نم ارونو «يدي نيب نم ًارون
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 طيخلا : يأ «نيشلا رسكب :اهقانش : ( اهقانش قلطأف ةبرقلا ىتأف ماق مث )

 .ءاكولا :ليقو امهريغو ديبع وبأو ةديبع وبأ هلاق «دتولا ىف هب طبرت يذلا

 .(44/5) (يوون»

 . ءاملا نم :يأ :(رثكي مل ؛نيءوضو نيب اءوضو ًاضوت مث )

 دارملاو «ةقباسلا ةرابعللريسفت اذه .داجأو نسحأ : يأ : ( غلبأ دقو)

 . ءوضولا يف فيفختلا

 4 3 AE ع . با
 . (افيفخ اءوضو قلعم نش نم ًاضوتف) :( ۱١۸ ) («فنصملا حيحص» ىفو

 . ةقيتعلا ةبرقلا :نشلاو

 7 تاضوتن ل نا تنك نا قري نأ ةيهازك تيطفف تدقق ل

 ((هل هيقتأ» :«بدألا» خسن ضعب يفو (ملسم حیحص » يف اذكه : هل هبتنأ

 ش .(هيقتأ) :اهضعبو

 هطبضو ملعلا مّلعتو ريخلا ىلع  امهنع هللا يضر سابع نبا صرح هيفو

 .( 55 /7) (لامكإلا لامكإ» . هرغص نم هلاعفأو ةلاوقأ

 نأ هيف : ( هني نع ىنرادأف يديب ذخأف «هراسي نع تمقف «ىلصف ماقف )

 هني ىلإ لوحتي هراسي نع فّقو اذإ هّنأو «مامإلا نيمي نع دحاولا مومأملا فقوم

 .(يوون» . ةحيحص ىبصلا ةالص نأو ؛ةالصلا لطبي ال ليلقلا لعفلا ناو

 نأ وني مل نمب تأت نأ زاوجلا ةّجحو «ةالصلا يف ريسيلا لمعلا زاوج هيفو

 . ةلمج هيلوق دحأ ىف ىعفاشلاو دمحأ هعنمو . ىعفاشلاو كلام لاق هبو «كَمْؤي

 .(لامكإلا لامكإ»

 .ةمات تراص :يأ :(ةعكر ةرشع ثالث  ليللا نم هتالص تماتتف )
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 . طيطغلاب هنع رّبعملا وهو هموشيخ نم :يأ : ( خفت ىتح مانف عجطضا مث )
 .( خّفن نأ ىلإ : يأ :خّفن ىتح» :هيفو .( ٠٠١١/۲ «ةدمع»

 . همّلعأ :يأ : ( ةالصلاب لالب هّنذآف «خفن مان اذإ ناكو )

 فالخب هب سحأل ثدح جّرخ ولف «هبلق ماني الو قاما بيع نذل ةعويقولا
 .(يوون) . سائلا نم هريغ

 ةا سيلا عوتلا ذآ ىلع ا
 . (هبلق ماني الو هنيع مانت ناك هع هلع هّنأل ءثدحلا ةتظم لب

 بلقلا مدق اأ ملعت تنأو : (ًارون يبلق يف لعجا مهللا :هئاعد يف ناكو)
 دلا رئاس ةف تادسف اذإو هلك ديما ملص تحلم اذإ يتلا ةهضملا لآل
 هاا يود مزال مو ي نالا ىلع هرزت قاف راسا اذإ بنقل نآلر
 تافدس عفريو بونذلا تاملظ عشقي روتلا نال ءةيادهلا اهب لحت نأ ءاضعألا
 . (نصحلا حرش» نع /٠١١( ۲ ) يناليجلا هلقن . ماثآلا

 ءارون يقوفو ءارون يراسي نعو ءارون ينيمي نعو ءارون يعمس يفو)
 يف ءاج :(ارون يل مظعأو ءارون يفلخو لرون يمامأو ءارون يتحتو

 ىلع اهلّمح نكمي راونألا هذه : يبطرقلا لاق» :( 557/5 «ةاقرملا»

 هئاضعأ نم وضع لك يف هل لعجي نأ ىلاعت هللا لاس نوكيف ٠ اهرهاظ

 هللا ات يسرا فيش ور وخ هم ايشلا رداع جلاط قيد اوك اروع

 . مهنم

 :ىلاعت لاق امك «ةيادهلاو ملعلل ةراعتسم يه : لاقي نأ ىلوآلاو : لاق
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 يف هب يشي ارون هَل انلعجو » ۲١[« :رمزلا] 4 هّبَر نم رون ىلع وهف »
 0 ٠١١[. :ماعنالا]  سانلا

 .عئم ال هّنإف «لّمأتف عمجلا نكميو : [ يراقلا : يأ] تلق

 هيلإ بسني ام رهظي روتلا نأ هانعم يف قيقحتلاو : [ يبطرقلا : يأ ] لاق مث

 فشاك رصبلا رونو «تاعومسملل رهظُم عمسلا رونف ؛هبسحب فلتخي وهو
 اهيلع ودبي ام حراوجلا رونو «تامولعملا نع فشاك بلقلا رونو «تارصبملل

 . تاعاطلا لامعأ نم

 لك ىلحعي نأ ؛اوضع ًاوضع ءاضعألل رولا بلط ىنعم : يبيطلا لاقو

 تاملظ نف «ةلالضلاو ةلاهجلا ةملظ نع ىّرعتيو «ةعاطلاو ةفرعملا راونأب وضع

 تسلا تاهجلا نم هيتأي ناطيشلاو «همدق ىلإ هنرق نم ناسنإلاب ةطيحم ةلمجلا

 .رونب ةملظ لك عفرف تاملظلاب تاهبشملا : يأ . تاهبشلاو سواسولاب

 وتس ينس تلا اونأب الإ كلذ نع صلخم الو :لاق

 .(ةمألل داشرإ

 عيمج يف رونلا لأس :ءاملعلا لاق» :  فذحب- ( :5/7) يوونلا لاق

 ىتح ؛تسلا هتاهج يف هتلمجو هتالاحو هتابلقتو هتافرصتو همسجو هئاضعأ

 .« هنع اهنم ءيش غيزي ال
 يف وضع لك فظويو «لطابلاو َقحلا نيب ناسنإلا زيمي رونلا اذهب : تلق

 رفكلا نع دعتبيو ؛هّلل ضغبيو هلل بحي هلعجي بلقلا رونف «تاعاطلا

 ةبيغلا درو ىلاعت هَّللا ركذ عامتسال عمسلا رونو «نايصعلاو قوسفلاو

 .اذكهو ..ةميمنلاو
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 .هنع يوارلا سابع نبا ىلوم وه :( بيرك لاق)

 ركذو هانعم : ءاملعلا لاق» :( 45 /7) يوونلا لاق :( توباّثلا يف ًاعبسو )
 امو عالضألا : توباتلاب دارملاو :اولاق ءاهتيسن تاملك عبس : يأ ًاعبس ءاعدلا يف

 عاتملا هيف زرحي قودنصلاك يذلا توباتلاب ًاهيبشت ؛هريغو بلقلا نم هيوحي

 ايست نلرو لق ىف اع و اأ

 «يمحلو «يبَّصع :ركذف «نهب ينّتدحف «سابعلا دلو نم الجر تيقلف)

 .ليهك نب ةملس وه :لئاقلا :( نیتلصخ ركذو «يرشبو «يرعشو «يمدو

 . دلجا رهاظ :رشبلاو

 هل يبنلا مون نأ هيف : -ريسي فّرصتب- )۲١۷/۲( (ةدمعلا» يف لاق

 .[مدقتو ] ثدحلا نم هعنمت هبلق ةَظْقيِف ءوضولا ضقني ال ًاعجطضم

 .امهنع ىلاعت هللا يضر «سابع نبا لضفو «ةبارقلا ةلص هيفو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع «هلاعفأب ءادتقالا هيفو

 اهل عادت نود : تلق. اهنا فام هيمو ةلفاكلا يف ةمامإلا زاوج هيفو

 .[انخيش لوقي هبو «هريغو دمحأ مامإلا كلذ ىلإ راشأ امك

 مجرت هيلعو «غلابب يبص مامتئا زاوج هيفو «دحاوب دحاو مامتئا زاوج هيفو

 . مامإلا نيمي نع دحاولا مومأملا فقوم نأ هيفو ؛هننس يف يقهيبلا

 هيفو ءاهرمأ نم ناك اذإ ةالصلا يف ميلعتلا هيفو «مومأملا مامإلا ميلعت هيفو

 . ةالصلاب مامإلا ناذيإ

 EOE ىلإ جاتحا اذإ دجهتلا دعب بنجلا ىلع عاجطضالا هيفو
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 مل- مالسلاو ةالصلا هيلع هّنأل ؛مالكلا ميرحت يف ةضيرفلاك ةلفانلا

5 
 «ليللا نم ماق اذإ فَ يبنلا ناك :لاق هنع ريبج نب ديعس ةياور يفو )

 : همالك رخآ يف نوكي مث هلْ وه ام هللا ىلع ينشب «هتالص یضقف ءىَّلصف
 ارون يل لعجاو «يعمس يف ًارون يل لعجاو «يبلق يف ارون يل لعجا مهلا

 نب ارون يل لعجاو «يلامش نع رونو ؛ ؛ينيمي نع ارون يل لعجاو «يرصب يف
 5006 : (ًارون يندزو ارون يندزو ارون يندزو «يفلخ نما ارونو «يدُي نيب
 :ةرخآلاو ايكدلا حلا نم هيف امل تالت هراركتو «روتلا ةدايز

“Voyاع نوفل ذيع نع ع  

 : لاق ليللا فوج نم ةالص ىلإ ماق اذإ هلت هللا لوسر ناك

 كلو هيف نمو ضرألاو تاوامسلا رون تنأ «دمحلا كل مهللا»

 تاوامسلا بر تنأ دمحلا كلو.« ضرألاو تاوامسلا مايق تنأ .دمحلا

 قح ةّنجلاو «قحلا كؤاقلو «قحلا كدعوو «قحلا تنأ «نهيف نمو ضرألاو

 .قح ةعاسلاو «قح راثلاو

 كبو «تْبنأ كيلإو «تلٌّكوت كيلعو «تنمآ كبو ؛ تملسأ كل مهللا

 تْرَرسأو «ترخأو تمدق ام يل رفغاف «تْمكاح كيلإو .تمصاخ

 ٠۹۹[. ح «نيرفاسملا ةالص ك- ١ :م .ليللاب دجهتلا ب ١ ؛دجهتل علا ك- ۱۹ :خ ]

a 



 قر

 يرَج> ے9 رج

 ےس و9 توو ےک

 »ب حرشلا دب

 د ا ل هللا لوسر ناك و

 . (لاق دجهتي ليللا نم ماق اذإ هيَ هلع يبنلا ناك : )°1 ) ( فئصملا

 فا و نهدف مو راو تازامتسلا رر تا دما تال ميلا لاق

 ىنعملا وأ ءامهرون قلاخ وأ ءامهرهظم وأ امهرّونم :يأ» )۲۸٤/۳(: «ةاقرملا»

 نم جّرخو «هّلك نوكلا ءاضتسا هب يذلا تنأو «ءيش لك روهظ هب يذلا تنأ

 . دوجولا رون ىلإ مدعلا ةملظ

 وذا يب ا وو الا وذ روك ربط يذلا وه رولا طلا لاق

 . ةياوغلا

 ةعس ىلع ةلالدلل ضرألاو تاومسلا ىلإ رونلا فاضأ : ىتشبروتلا لاق

 . هتءاضإ بوقثو هقارشإ

 نأ : ينعي امهرونم :يأ # ضرألاو تاومسلا رون هللا ] رّسف اذه ىلعو

 . ( ءاضأو امهنم رانتسا ءيش لك

EEدعما لاو ألا وع  OSيدب قاسم لقوم  

 . «امهرونم :يأ :ةصالخلا :مالكلا يف ٌمَّسوت هلك اذه» : يلاؤس

 بر تنأ دمحلا كلو «ضرألاو تاوامسلا ماّيق تنأ ءدمحلا كلو)

 هللا تافص نم يهو «ةغلابملا ةينبأ نم : ماّيق :( نهيف نمو ضرألاو تارا

 .ىلاعت

 .هلاوحأ عيمج يف ملاعلا ربدمو قلخلا رومأب مئاقلا : اهانعمو

 سك



 «هريغب ال ًاقلطم هسفنب مئاقلا وهو «ةدودعملا ىلاعت هللا ءامسأ نم مويقلاو

 هدوجو ماود الو ءيش دوجو روصتي ال ىتح «دوجوم لك هب موقي كلذ عم وهو

 .«ةياهنلا» . هب الإ

 امهّظفاح,: يأ ««ضرألاو تاوامسلا مّيَق تنأ» : ظافلألا ضعب يفو

 .( 4 ص) كانه هجيرخت رظناو «ةالصلا ةفص 9 ىف انخيش هلاق ءامهيعارو

 ماقتنالاو ماعنإلا ىف هديعوو دعو فا فلعل وللا عو وحلا تنأ)

 . هديبع قح يف

 .هّللا دنع وه ام بلطو ةرخآلا راد ىلإ : يأ :(قحلا كؤاقلو)

 امو ةمايقلا يأ :قح ةعاسلاو :(قح ةعاسلاو خالو #2 ةا

 .هيف كش ال ققحتم هلك :يأ :يوونلا لاق

 قحلاو «عقاولل قباطملا لوقلا ىلإ رظنلاب وه قدصلا : ليق اذلو » :يراقلا لاق

 . (لوقلل قباطملا عقاولا ىلإ رظنلاب

 ىلعو «كيينو كرمال تدقناو تيفلطتسسا كل يآ ع تكلا كل مهللاو

 رئاس اذكو «مالسإلاب ىظحأل امهب يداقتعاو «نيتداهشلاب ىقطن كلذ سأر

 ام لکبو هناحبس هللا نع اج اع ندا وه ا ا كول

 حالص ناميإلا يفف «ناذابألاو حراوجلا لمع نم هيضتقي ام عم ىهنو رمأو ربخأ

 .قيفوتلا هّللابو «نطابلاو رهاظلا
 .يرومأ يف كيلع تدمتعا :يأ :( تلكوت كيلعو )

 سكي



 هلاق ءكيلإ يرمأ تضّوفو «يلاوحأ عيمج يف تعجر : يأ :( تْبنأ كيلإو )

 . كلملا نبا

 . ةوقلاو نيهاربلا نم ينتيطعأ اب كءادعأ :يأ :( تْمصاخ كبو)

 .هوحنو فيسلابو ةجحلاب هتعمقو «كب رَّفَكو كيف دّئاع نم تّمصاخ
 .ةدايزب « يوون»

 كتلعجو كيلإ هتمكاح «قحلا دحج نم لك :يأ :(تُمكاح كيلإو)
 منص نم مهريغو ةيلهاجلا هيلإ مكاحت تناك ام كريغ ال «هنيبو ينيب مكاحلا

 ةر ديما لو كمك الإ یراق و او نماكو

 .(65/55 ( يوون»

 .تقولا اذه لبق : ( تْمّدق ام يل رفغاف )

 .تقولا اذه نع :( ترَخأو )
 امو يسفن هب تثدح ام وأ ؛ترهظأو تيفخأ :يأ: ( تنلعأو تررساأو)

 .( ٦۷۳/۰۲۲ ) مقر ثيدحلا رظناو ««حتف » . يناسل هب كرحت

 وأ تمذق ام رفغي كريغ قحب دوبعم ال : يأ : ( تن الإ هلإ ال «يهلإ تنأ )

RN a oلا  

 اميظعتو ًالالجإ كلذ لاسي هنأ ؛هل روفغم هلأ عم ةرفغلا هيَ هلاؤس يفو

 ءاملعلا نم ددع هرگذ  ملعأ هّللاو- هعضاوت ىلع كلذ لدو هتّمأل ًاميلعتو هّبرل

 اپ

 .«ةاقرملا» نم ثيدحلا اذه مظعم حرش يف تدفتسا : ةظحالم

 3 داع
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 : لاق يقّرزلا ةعاّقر نع - ۹۹/۸

 كفل يريم ورك حلا ايكو حمري كازو

 .«لجو زع يبر ىلع ينثأ ىتح اووتسا»

 : لاقف ءافوفص هفلخ اوراصف

 امل بْرَقَم الو «تطسب امل ضباق ال مهللا هلك دمحلا كل مهللا»
 امل عنامالو تعدم امل يطعم الو ,تبرق امل دعابم الو «تدعاب

 . تيطعأ

 نإ مهللا «كقزرو كلضفو كتمحرو كتاكرب نم انيلع طسبا مهللا

 1 .لوزي الو لوحي ال يذلا ميقملا ميعَنلا كلأسأ

 اذئاع مهلا ,برحلا موي نمألاو «ةليعلا موي ميعنلا كلأسأ يّنإ مهللا

 .انم تعدم ام رشو ءانتيطعأ ام ءوس نم كب

 قوسفلاو رفكلا اديلإ هرَكو ءانبولق يف هنّيزو ناميإلا انيلإ بّبح مهللا
 ۰ . نيدشارلا نم انلعجاو «نايصعلاو

 ءايازخ ريغ «نياصلاب انقحلأو «نيملسم انيحأو «نيملسم انفوت مهلا
 .نينوتفم الو

 «كلسر نوبدكيو «كليبس نع نودصي نيذلا ةرفكلا لتاق مهللا

 .كباذعو كزجر مهيلع لعجاو

 .«قحلا هلإ «باتكلا اوتوأ نيذلا ةرفكلا لتاق مهللا

 .هب ءيجأ الو «هدنسأو ءرشب نب دمحم نم هتعمسو : ىلع لاق

1 ET 

 نوح



 + حرشلا

 ىّتح اووتسا : هل هللا لوسر لاق ءنوكرشملا اًقكناو ءدحأ موي ناك امل

 ءاعدو فوفصلا ةيوست هيف : (ًافوفص هقلخ اوراصف .لجو رع را ىلع ينثأ

 . لجو رع هللا ىلع مامإلا ينثي ىتح ؛نوكرشملا ءىفكني نأ دعب نيملسملا مامإ

 قمم ال : يأ :(تطسَب امل ضباق ال مهللا هلك دمحلا كل مهللا :لاقف)

 .(«تيطعأ امل عنام ال» هلوقك اذهو «« لضف» .تعسو امل

 «كب ألِإ ةوق الو لوح ال ذإ : (تبّرق امل دعابم الو «تدعاب امل برقم الو)

 ل ني تب ات ديعتلاو ا ترا

 ٍناطلس وأ لام وأ قزر نم :(تيطعأ اّمل عنام الو «تعنم امل يطعم الو )

 | و

 عّسو : يأ :( كقزرو كلضَفو كتّمحرو كتاكرب نم انيلع طسبا مهللا )

 رکو انيلغ

 ال :يأ لوحي ال :( لوزي الو لوحي ال يذلا ميقملا ميعنلا كلأسأ يّنِإ مهللا)

 : لوحي

 :(هريسفت » يف يبطرقلا لاق :(ةلّيَعلا موي ميعنلا كلأسأ يّنِإ مهللا)

 .رقتفا اذإ :ليعي لجرلا لاع :لاقي .رقفلا : ةليعلا»

 :رعاشلا لاق

 (ليعي ىتم ينغلا يردي امو 2 هانغ ىتم ريقفلا يردي امو

 مادقألا هب تبثتتف «سفنلاو بلقلل ةَّوق نم هيف امل :( برح لا موي نمألاو )

To 



 .ردب ةوزغ يف  مهنع هللا يضر ةباحصلل عقو ام اذهو «ىلاعت هللا نذإب
 مُكدِمُم يأ مك باجتساف مكبر نوثيغتست ذإ 9» :ىلاعتو هناحبس لاق

 مُكُبولُق هب نعَمْطَعلو ىرشب لإ هلل ُهلَعج امو « نيفدرم ةكئالملا نم فلأب
 ةنمأ ساعتلا مكيشغي ذإ « ميكح ٌريزَع هللا نإ هللا دنع نم الإ رصُنلا امو

e I mT 

 بطلا اذ نیلا بوف يف يقاس اومن یدل ا کم يأ كالا
 ١[. 9-5: لافنألا]  ناتب لك مهنم اوبرضاو قاتعألا قوق اوبرضاف

 هب ّمعنأ امب ىلاعت هللا مهرّک ذي :. فذحب (هريسفت » يف ريشك نبا لاق

 مهل لصح يذلا مهفوخ نم هب مهنمأ انامأ «مهيلع ساعنلا هئاقلإ نم مهيلع
 لاق امك ؛دُحأ موي مهب ىلاعت لّعف كلذكو «مهددع ةلقو مهودع ةرشك نم

 م

000 

 مهو نوديمي مهيلإ ترظن دقلو «هذخآو طقسيو 5 طقسي ًارارم يدي
 . فجحلا تحت

 ؛ذادنقملا ريغ رد موي سراف انيق ناك امو : لاق  هثع هللا يضر يلع ننعو
 ىتح يكبيو ةرجش تحت يلصي هللا لوسر الإ مئان لإ انيف امو انتيأر دقلو

 . ( حبصأ

 حيحص)١ يف انخيش هححصو ( 41) (هحيحص )9 يف ةميزخ نبا هاور
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 OEE قا نبفوسلا ان بيسرتلا وبيها

 عقت دق :يأ :(اّنم تعدم ام ٌرشو «انتيطعأ ام ءوس نم كب اذئاع ٌمهللا)
 ةلصو ةاكزلا نم هيلع بجي ام كتب ؛لجرلا هاطعي يذلا قزرلا يف ةيصحملا

 . تاعاطلا يف هل هللا اهابح يتلا ءايشألا فّظوي ال دقو «كلذ وحنو محرلا

 .ةدايزب ( لضف»

 يف يعسلاك ؛دسحلا نع دلوتي امو «دسحلا نم :انم تعنم امرش 9 :هيفو

 .(ايندلاو

 زيدا شام كعتم اب رش نم كي ريجتسا ىلإ مهللا داراز

 ملام رش نمو «تلمع ام رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا » : هل هلوقك اذهو

 ع( ةنسلا» باتك ىف مصاع يبأ نباو حيحص دنسب يئاسنلا هجرخأ ؛( لمعأ

 .( فراعملا ١84/ ص )) «ةالصلا ةفص » رظناو

 ؛تاثسحلا نم »::6لمعا مل امرش نمو» : ىلاعت هللا هظفحانخيش لاقو

 .«اهب لمعلا يكرت رش نم ينعي

 انسوفن يف ًابوبحم هلعجا :يأ : (انبولق يف هنّيزو ناميإلا انيلإ بّبح ّمهللا)
 .ةح اصلا لامعألا ىلإ عراسنف ؛انبولق ىف ًانيزم

 كلذ ضغبت انبولق لعجا :يأ :( نايصعلاو قوسفلاو َرفّكلا انيلإ هركو)

 .قساف يصاعلل ليقو . ةماقتسالا نع جورخلا هلصأ : قوسفلاو

 هللا ةعاط نم جورخلا : يعرشلا لامعتسالا فرع ىف قسفلا : ىبطرقلا لاق
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 . نايصعب جّرخ نم ىلعو رفُکب ٍجَّرخ نم ىلع عقي دقف «لجو ع

 ادق د ی نعام او

 . (ةياهنلا .يغلا فالخ : دشرلاو

 ىلع توملا نم فوخلاو «ةمتاخلا نسحب ءاعدلا هيف :(نيملسم انْفوت مهللا)

 .مالسإلا ريغ

 ترمأ امب رمتأن «ةلاسرلاب كيبنلو ةينادحولاب كل دهشن : (نيملسم انيحأو )

 :تيهن اًمع ینو

 ايندلا يف دبّعلا مهبحّص اذإ الإ نوكي ال اذهو : (نيحلاصلاب انقحلاو )

 ش . مهّبحأو

 ‹«ييحتسملا وهو نايزخ عمج :ايازخ» :(«ةياهنلا يف لاق : (ايازخ ريغ)

 ش .«ناهو لذ يزخو

 . كرماوأ يكرتب ينهن الو ءكتيصعمب ينّلذت ال دارملاو

 الو وأ ةيورخألا ةّيلبلاو ةينيدلا ةنتفلا يف نيعقاو ريغ : يأ :(نينوتفم الو)
- 

 الو مهيَلَع بوضغَملا ريغ يف امك يفنلا ديكاعل ةدئاز «الوو

 . (زرح» نع يناليجلا هلقن . 6 نيلاضلا

 كلش كويدكيو «كليبس نع ةر دت نيذلا ةرفكلا لاق هللاز
 عقي نم نايب هيفو ؛ةكئالملا كدادمإب وأ «مهبولق يف نهولا فذقو انتيبشتب
 هركذو ؛كلذ وحنو «لسرلاب بيذكتو «هّللا ليبس نع دص نم ؛لاتقلا مهيلع

 .ءاملعلا ضعب
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 . باذعلا :زجرلا :( كباذعو كزجر مهيلع لعجاو )

 امب اورمتاي مل مهّنأل : (قحلا هلإ ءباتكلا اوتوأ نيذلا ةرفكلا لتاق مهللا )

 . كل اوداقني ملو «تيهن امع اوهتني ملو «ترمأ

 : يلع : ( هب ءيجأ الو «هدنسأو «رشب نب دمحم نم هّتعمسو : يلع لاق )

 نأ عيطتسأ ىتح هنقتأ ال : يأ :هب ءيجأ الو» :«لضفلا» يف ءاجو

 . هب ءيجأ

 . (هنع هطبضأ الو رشب نب دمحم هب انثدحو « فاحتإلا ١ ىف ظفاحلا ظفلو .

 ۲۹۲ ۔ برکلا دنع ءاعدلا باب 2 ۸

 ينإ .تبأ اي :هيبأل لاق هنأ ,ةركب يبأ نب نمحرلادبع نع - 8 00١

 :ةادغ لك وعدت كعمسأ

 يف ينفاع مهللا ؛ يعمس يف ينفاع مهللا يندب يف ينفاع مهللا»

 ءايالث حس نحو ينم نع ا اهدي تنأ لإ هل ذل ير

 : لوقتو

 باذع نم كب ذوعأ يِنإ مهللا ؛ رقفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 :لاقف ؟ًاثالث حبصُت نيحو ءيسُمت نيح ًاثالث اهديعت «تنأ الإ هلإ ال < ربقلا

 نتسأ نأ بحأ انأو «نهب لوقي هلي هللا لوسر تعمس ! ينب اب ؛ معن

 ت هللا لوسر لاقو : لاق
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 ةفرط يسفن ىلإ ينلكت الو ءوجرأ كتمحر مهللا :بوركملا تاوعد»

 .«تنأ الإ هلإ ال هلك ينأش يل حلصأو ,نيع

 ٠٠۹۰[. ح «حبصأ اذإ لوقي ام ب_ ٠١١ «بدألا ك- ۰ : د]

 +٭ حرشلا هب

 وعدت كعمسأ يّنِإ «تبأ اي :هيبأل لاق هنأ «ةركب يبأ نب نمحرلادبع نع)

 . همازتلا بابحتسا ىلإ عَ هيفو «حابص لك :يأ : (ةادغ لك
 يف داهجلاو «كتدابع و كتعاط ىلع ىوقأل :يأ :( يندب يف ينفاع مهللا )

 . كنيد ةرصنو كليبس

 يف امهمدختسأل : (يرصب يف ينفاع مهللا «يعمس يف ينفاع مهلا )
 . كتعاط

 تايآ كردي رصبلا ند رك لا امو مح :(3 5031/5١ ( ةاقرملا» يف ءاجو

 ناعماج امهف «لّسرلا ىلع ةلزنملا تايآلا كاردإل عمسلاو «قافآلا يف ةتبغملا هلا

 . ةيلقعلاو ةيلقنلا ةّلدألا كردل

 انعّبم مهللا» : هلت هلوق هنمو هعّيلضفأ ىلإ ًءابإ عمسلا ميدقت يفو

 لاقو يذمرتلا هاور .«انم ثراولا هلعجاو انتييحأ ام انتوقو انراصبأو انعامسأب

 مقرب هوحن مّدقتو «( ١155 ) (بيطلا ملكلا» يف انخيش هقفاوو نسح ثيدح

 .(1۰/ ) ۰٦

 فارتعاو ةيهولألاب رارقإ وهو «تنأ الإ قحب دوبعم ال :( تنأ الإ هلإ ال )

 ا و لامك قا

 راكذأ نم هذهف :(اثالث حبصت نيحو «يسمت نيح اثالث اهديعت)
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 . ءاسملاو حابصلا

 نم كب ذوعأ يّنِإ مهللا ءرقفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقتو )

 یاو حی نينو a رع انذاك اهديعت ءتنأ الإ هلإ ال «ربقلا باذع

 الإ دئادشلاو فواخلا عيمج نم ذاعتسي الف) )١75/57(: (ضيفلا» يف لاق

 . (هيلإ ٌرجي دق هلال رفكلاب رقفلا نّرقو «تنأ كب

 ناخ انو نه لوقي دللي هللا وسو عع !ىنب اي ؟معن :لاقف)

 ءادتهالاو هلع يبنلا ةنسب نانتسالاو «لمعلا ىلع مهصرح هيف : ( هتتسب نكس

 هيه

 ريخلا مضت دقو «ةيعدألا عماوج نم اذه نأ  كاّيِإو هللا ينمحري  ملعاف

 اهيلع صرح امك هلي يبثلا ةئسب نانتسالا ىلع صرحاف هلّمأت نمل «ميظعلا
 تعطتسا ام هب لمعلاو هظفح ىلإ ردابو  هنع هللا يضر ليلجلا يباحصلا كلذ

 .اليبس كلذ ىلإ

 . نوزحملا مومغملا :يأ : ( بوركملا تاوعد : هلع هللا لوسر لاقو :لاق)

 ءهبركل ةليزملا هل ةعفانلا تاوعدلا :يأ» :( ٥۲٦/۳١ ) «ضيفلا» ىف لاق

 .(هنزحيو همغيو هسفنب ذخأي امم ءرملا مهدي ام- نوكسف حتفب د ةيركلاو

 ةملكلا هذه ةيمهأل لعفلا ىلع هب لوعفملا مدق :(وجرأ كّتّمحر مهللا)

 .كتمحر الإ وجرأ ال : ىنعملاو

 . ينكرتت ال :يأ : ( ينلكت الو)

 .ةحم وأ ةظحل :يأ : (نيع ةفرط يسفن ىلإ)

 . «نوع» .مومعلا ةدافإل هلك يرمأ : يأ : ( هلك ىناش ىل م 1
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 عفني اّمِإ ءاعدلا نأ ىلإ ةراشإ ؛ةبيطلا ةملكلا هذهب هّمتخ : ( تنأأألإ هلإ ال)

 ديحوتلاب هلل دهش نمو «دوهشو روضح عم ناك اذإ هبرك ليزيو «بورکلا

 ايندلا يف بركلا لاوزب يرح وهف ؛لابلا روضحو ةمهلا عمج عم لالجلاو

 . فّرصتب «ضيف» . ىبقعلا يف تاجردلا عْفرو «ةمحرلاو

 . تابرُكلا جيرفت يف هيلإ هئاجتلا يف هناحبس هبر عم دبعلا بدأ نايب هيفو

 ٠- 2لاق سابع نبا نع :

 :بركلا دنع ع ١ / وعدي :قيرط يفو) : لوقي هلت يتلا ناك

 الإ هلإ ال ميظعلا شرعلا بر هللا الإ هلإ ال ,ميلحلا ميظعلا هللا الإ هلإ الد

 قيرطلا يفو) ميركلا شرعلا برو «ضرألا برو ؛تاواسمسلا بر هللا
 .(...(ميظعلا :ىرخألا

 ح «ءاعدلاو ركذلا ك- ٤۸ :م .بركلا دنع ءاعدلا ب ١1 «تاوعدلا ك- ۸٠ :خ]

[AY ° 

 +٭ حرشلا هب

 دنع :ىأ*(نركلا دغ غدت :قبرط يفو- :لوقي هب يبنلا ناك)

 .(حتف» .هلولح

 هيلع مظاععي الف ةفصو ًاتاذ :ميظعلا : (ميلحلا ميظعلا ِهّللا الإ هلإ ال

 . ةلأسم
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 د را اسر را رحل

 ءيشال يذلا ميظعلاو ؛ةردقلا عم ةبوقعلا تور يذلا مهلك اا لاق
 .(١١13/1١)(حتف) ًالضف يطعملا ميركلاو «هيلع مُّظعَي

 هيف سیلو ركذ اذه :ليق نإف» رق رضتوو )٤۷/۱۸« ٤۸( يوونلا لاق
 ماش اج وغدي مث ؛ءاعدلا هب حّفتسي رك ذلا اذه نأ هباوجف «ءاعد

 :رعاشلا لاق امك هنأ وأ

 ا وه. اویا

 یورو ارك ردو اعلا نب رك داده كشال حلت
 نم تنك يّنِإ كناحبس «تنأ الإ هلإ ال : توحلا نطب يف وهو اهب اعد ذإ نونلا
 هجّرخ .(هل هللا باجتسا الإ ؛طق ءىش يف ملسم لجر اهب عدي مل ءنيلاظلا
 اا رو 21909 مکن يف اش لامر نمو ىف يارتا

 (E يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلاو

 نم تنك يّنِإ كناحبس تنآ لإ هلإ الد : اهتغيصو «ةوعد هي ع يبنلا اهامسف

 . «نيملاظلا

 .ًامئاق سبللا لاز امو «ًاحيرص اهيف بلطلا سيل :لئاق لاق امبرو

 َكُهَرَتُأ ,تنأ الإ قحب دوبعم ال :لوقي هّنأكو «حضاو نيب ىنعملا :هباوجف
 سيلف «ينجتو ينثغاف «نيملاظلا نم تنك يّنِإ كتمظعو كلالجب قيلي ال امع
 ىلاعت هَّللاو ء«تاملّظلا هذه نم ينجرخيل هنم بلطأو هيلإ أجلا رخآ ٌدوبعَم كانه
 :ملعأ

 E ىرعلا فوصل هلال
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 .( 505/1١1١ (حتف» . قولخم بوبرم

 يفو  ميركلا شرعلا برو «ضرألا برو «تاوامسلا بر هللا الإ هلإ ال)

 ديحوتلا ىلع اذه لمتشا» :(ةدمعلا» يف لاق :(- ميظعلا : ىرخألا قيرطلا

 لدت يتلا ةمظعلا ىلعو «ةيلالجلا فاصوألاب تاّمسملا تاهيزنتلا لصأ وه يذلا

 ىلع لدي يذلا ملحلا ىلعو ءاميظع نوكي ال زجاعلا ذإ «ةميظعلا ةردقلا ىلع

 .ملحلا هنم روصتي ال ءيشلاب لهاجلا ذإ ملعلا

 عت ناعم ا ابلاغ یا پرک ا کا ضيستة سور

 لّلقملا وفعلا ءاجرب رعشي اذهو «تالاحلا يف ةلفغ وأ تاعاطلا يف ريصقت

 ْ .(نزحلل

 دوبعم ال «مومهملا نوزحملا مومغملا بوركملا انأو كيلإ تأجل براي : ىنعملاو

 تنم ؛ميلحلا ميظعلا يهلإ كدحو كيلإ لهتبأو كيلإ عّرضتأ «تنأ الإ قحب

 شرعلا بر تنأ «ماثآلاو بونذلا وذ ءاطخلا انأو يتبوقع ليجعت مدعب يلع

 هّنإف يتابرك جرف «ميركلا شرعلا برو ضرألا برو تاوامسلا بر تنأ «ميظعلا

 . ملعأ ىلاعت هَّللاو «تنأ الإ بوركلا جّرفُي ال

 ۲۹۴۳  ةراختسالا دنع ءاعدلا باب 2 8

 : لاق رباج نع - 7/6

 : نآرقلا نم ةروسلاك ؛رومألا ىف ةراختسالا انمّلعي هت ىبَتلا ناك

 ينإ مهللا :لوقي مث ,نيتعكر عكر يلف رمألاب [مكدحأ] مه اذإ»

 ؛ميظعلا كلضف نم كلأسأو «كتردقب كردقتسأو «كملعب كريختسأ
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 . بويغلا مالع تنأو «ملعأ الو ملعتو ,ردقأ الو ردقت كنإف
 ةبقاعو «يشاعمو يديد يف يل ريخ رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا

 . يل هردقاف , (هلجآو يرمأ لجاع يف : لاق وأ) يرمأ
 يرمأ ةبقاعو «يشاعمو ينيد يف يل رش رمألا اذه أ ملعت تنك نإو

 يل ردقاو .هنع ينفر صاو ينع هفرصاف ,(هلجآو يرمأ لجاع : :لاقوأ)
 .(هتجاح يمسيو . .هب ينضر مث «ناک ثيح ريخلا

 . [ ىنثم ىنثم عوطتلا يف ءاج ام ب-٥ «دجهتلا ك- ١9 :خ]

 نب حرشلا د

 وأ ريخلا نم لاعفتسا يه : ةراختسالا را اتمع هلع يتلا ناک )
 :هل هللا اخ كلوق نم مسا | ةّبتعلا نزوب  هيناث حتفو هلوأ رسسكب  ةريبخلا نم :
 .هلريخ وهامو الق دلل E e هللا راختساو

 . 0۸۳/١١ ) «حتف» .امهدحأ ىلإ جاتحا نمل نيرمألا ريخ بط دارملاو

 يف ريخلا رس يت بلط :يأ :ةراختسالا» :( )50١/5 «ةاقرملا يف لاقو

 . (رشلا دض وهو ريخلا نم كرتلا وأ «لعفلا نم نيرمألا

 .(اهّلك رومألا يف» :«حيحصلا» يف : (رومألا يف )

 نف «,صوصخلا هب ديرأ ماع وه :ةرمج يبأ نبا لاق» :«حتفلا) يف ءاج

 يف راختسي ال هوركملاو مارحلاو ءامهلعف يف راختسي ال بحتسملاو بجاولا
 امهّيأ نارمأ هنم ضراعت اذإ بحتسملا يفو حابملا يفرمألا محتل اکر

 . هيلع رصتقيو هب أدبي
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 بحتسملاو بجاولا يف كلذ ادع اميف ةراختسالا لخدتو : [ ظفاحلا لاق]

 برف ,ريقحلاو رومألا نم ميظعلا مومعلا لوانتيو اعّسوُم هنمز ناك اميفو «رّيحلا
 .(ميظعلا رمألا هيلع بترتي ريقح

 اهلك رومألا يف ةجاحلا مومع هيبشتلا هجو :ليق :(نآرقلا نم ةروسلاك )

 . ةالصلا يف ةءارقلا ىلإ ةجاحلا مومعك ؛ةراختسالا ىلإ

 :مرع يأ :(مهاذإو

 . كلذ ريغ وأ ةرجاتم وأ رفس وأ حاكن نم :(رمألاب مكدحأ)

 نيتعكر عكريلف» :(17750) (فتصملا حيحص» يف :(نيتعكر عكر يلف )

 .« ةضيرفلا ريغ نم

 دعب ءاعدلا نأ ديفي اذهو .يخارتلاو بيترتلا ديفت :مث :(لوقي مث)

 لازما حط ون رع لامن سالا نمر دا فاعلا

 يه اذكو ؛ملعأ كنأل :يأ ؛ليلعتلل ءابلا :(كملعب كريختسأ ينإ مهللا)

 .(كتردقب» هلوق يف

 :دوه] 4 اهارجم هللا مسب إل : هلوقك ةناعتسالل نوكت نأ لمّمحُيو

 4 يلع تّمعنأ امب بر لاق : هلوقك فاطعتسالل نوكت نأ لمّمحُيو ۱
 .[١ا/ :صصقلا ]

 كملع ببسب نيرمألا ريخل يردص حرشت نأ كنم بلطأ ىنعملاو

 ىلع نيرمألا ريخب طيحي ال ذإ ءاهتايلكو ءاهتايئزجو «رومألا تايفيكب
 ا رک نأ ىسعر و تاس لا اك لا رعت لإ ا
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 د منو مَع هللا مُک رش وهو اديس ابحت نأ ىَسْعَو مکا ریخ وهو
 .( 60/۳ ) (ةاقرم». [ 7 : ةرقبلا ] © نومّلعت

 هانعمو «فاطعتسالل وأ مسقلل وأ ةناعتسالل ءابلا :( كتردقب كردقتسأو)
 .(”0/5/1) (حتف» . بولطملا ىلع ةردق يل لعجت نأ كنم بلطأ

 يننّكمت ام ميظعلا كلضف نم كلأسأ :يأ :( ميظعلا كلضف نم كلأسأو )

 .ريخلا نييعت نم

 ةلماكلا ةردقلاب :يا ؟عردقت كنا

 .كتّوقو كلوحو كتردقب الإ ءيش ىلع : (ردقأ الو)

 ءاهّيئزجو اهيلك ءاهرشو اهريخ ؛ءايشألا عيمجب طيح ملعلاب : ( ملعتو )
 .اهريغو اهنكمم

 . كماهلإو كمالعإب الإ اهنم ًائيش ملعأ ال :يأ :( ملعأ الو)

 باب نم اذهو .اهرسكو نيغلا مضب :بويغلا :( بويغلا مآلع تنأو)
 . ناهربلا قيرط نم وأ «ءافتكالا

 ًالضف «ىفخأو سلا ملعت كإف «يوسلا نع بيغي اب ملعلا ريثك تنأ :يأ
 .ةرخآلاو ايندلا يف ةرهاظلا ءايشألاو «ةرضاحلا رومألا نع

 هيّمسي مث» :(فّنصملا حيحص » يف : (رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا )

 .(هنيعب

 هّللا ءاش نإ ىتايس امك ؛ءاعدلا رخآ يف باتكلا اذه يف ةيمستلا تءاجو
 .«هتجاح يّمسيو » : ظفلب  ىلاعت
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 قّلعتي اميف يل حلصأ وه هيلع تمزع يذلا رمألا :يأ :( ينيد يف يل ريخ )

 . اريخأو ًالوأ ينيدب

 «دحاو ةشيعملاو شاعملا» )۲۲٤/۷(: (ةدمعلا » ىف ءاج :(ىشاعمو )

 ساو هدنة داجنعس

 فام او ةشيعو اشيع شاع قايحلا : شيعلا (مّكحملا) يفو

 . (هب شاعي ام ةشيعملاو شاعملاو شيعملا : لاق مث ةشوشيعو

 شاعي ام دارملا نوكي نأو «ةايحلا شاعملاب دارملا نوكي نأ لمتحي » : كريم لاق

 .(هيف

 «ليلدلا» يف لاق :(هلجآو يرمأ لجاع يف :لاق وأ «يرمأ ةبقاعو )

 .(كلذل يشاعمو ينيد لومشل بانطإاذه» )۳/۲١١(:

 . يل هجن :يأ ءاهرسک زوجيو لادلا مضب :هرّدقاف :( يل هردقاف )

 . «هيف يل كراب مث يل هرّسيو ١ :(« فئصملا حيحص » يف

 وأ «يرمأ ةبقاعو «يشاعمو ينيد يف يل رش رمألا اذه نأ ملعت تنك ْنِإو)

 . يداعم : يأ يرمأ ةبقاع : ( هلجآو يرمأ لجاع : لاق

 هيلع ىل ةردقلا ءاطعإ مدعبو «هنيبو ىنيب دعبلاب : يأ :( ع هفرصاف)

 ببس نوکی ال ىتح «هنع يرطاخ فرصا : هنع ينفرصا :( هنع ينفرصاو)

 .لاحلاب ملعأ هّللاو «لابلا لاغتشا

 . يلعفل ارودقم هلعجاو يل هرسي : يأ : (ريخلا يل ردقاو)
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 :اناكمو ايار ريحا ا ی ناك فيحو

 لع هلو مبلل لم مدنا الق( ضارة لعبا يا »و ينصر مق
 .هب ًايضار هبلط لاح تدك ّنإو هتبقاع ملعأ ال ينال ؛هعوقو

 .رمألا اذه هلوق دنع :يأ :( هتجاح يمسيو )

 ةراختسالا ةالص بابحتسا هيف» :- فّرصتب ۲۲٤/۷ (  ) (ةدمعلا» يف لاق

 ةراختسالل ةجاح الف فورعملا عئانصو تادابعلاك هريخ فورعم وه ام امأ

 تاع «درمتم صخش نم فوخلاک ركنملا نع يهنلا يف راختسي دق معن

 :ثيدحلا يف ءاج ناك نإو «صاخ وأ ماع «ميظع ررض ل يم ةيمكو لم

 دواد وبأو دمحأ هجرخأ] ««رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفأ»

 «نيملسملل اًماع ًارًرض ىَسَخ نإ نكل «[( 4۹١ ) «ةحيحصلا » رظناو امهريغو
 نوجا طقتو مكن ناكنإلا ع ی کی کنی الف

 .(ةاقرملا» و «حتفلا» نم ثيدحلا اذه حرش مظعم يف تدفتسا : ةظحالم

 : لاق رباج نع 2-20

 مويو نينثالا موي «حتفلا دجسم ؛دجسملا اذه ىف هن هَّللا لوسر اعد»

 . ( ءاعبرألا موي نم نيتالصلا نيب هل بيجتساف ,ءاعبرألا مويؤ ءاثالثلا

 ؛ةعاسلا كلت َتَيَّخوت آلإ ظئاغ مهم رمأ يب لزني ملو :رباج لاق
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 تفرعألإ «ةعاسلا كلت ىف ءاعبرألا موي نيتالصلا نيب هيف هللا توعدف
 .ةباجإلا

 .[ةتسلا بتكل ا نم ءيش يف سيل ]

 ٭ حرشلا

 يف علس لبج نم ةعطق ىلع عفترملا وه : حتفلا دجسم : ( ءاعبرألا مويو ءاثالغلا

 دنع حتفلا دجسمب دارملاوهو ‹«ةيقرشو ةيلامش نيتجردب هيلإ دعصي «برغملا

 لنو نلعالا ةا بار ا ةطيشت اهي هل لاقيو «قالتإلا

 71/5١ ١(.

 - هَّللا هظفح  انخيش لاق : ( ءاعبرألا موي نم نيتالصلا نيب هل بيجتساف)

 : كلذ نع يلاؤس ًابيجم

 كلذ يف هيت لوسرلا ءاعد نأ اندافأ- هنع هّللا يضر يباحصلا نأ الول»

 سيلو بئاغلا ىري ال ام ىري دهاشلاو د ادوصقم ناك ءاعبرألا موي نه تقولا

 قفتا دق اذه ائْلُق انكل ؛ربخلا اذهب انربخأ ىباحصلا نأ الول ةنياعملاك ربخلا

 .مويلا كلذ نم تقولا كلذ ىف ؛هل بيجتساف اعد هنأ هيت لوسرل

 اتقوو ًاموي هل هللا لوسر نم هآر اجب لمعي يباحصلا اذه ذخأ نكل

 .«ةيوفع ال ةيدبعت ٌةّنس هّنأو ىباحصلا اذه ةطساوب هانمهف ٌرمأ اذه ًاذإ

 : يأ «ظاغ نم لعاف مسا : ظئاغ : ( ظئاغ مهم رمأ يب لزني ملو :رباج لاق)

 .ديدش
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 هاًخوتأ :ءيشلا تيخوت » :(ةياهنلا) يف لاق ؛ مةعاسلا كلف تيحوت إو
 .(هيف تيّرحتو هلعف تدمعتو هيلإ تدصق اذإ ؛ايخوت

 تفرعألإ «ةعاسلا كلت يف ءاعبرألا موي نيتالصلا نيب هيف هللا توعدف)

 ,( ١07/59١ «لضف» . تاياورلا ضعب يف امك رصعلاو رهظلا :يأ : ( ةباجإلا
 .اهتحصب ملعأ هّللاو
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 اي يح اي «تاوامسلا عيدب ايد :لاقف لجر اعدف هيَ آي يبنلا عم تنك
 : لاقف «كلأسأ ينإ مويق

 هب يعد اذإ يذلا همساب هللا اعد هديب يسفن يذلاو ؟اعد امب نوردتأ»
 .(باجأ

 حواس 48 «تاوعدلا عماج ك :ت ١496. ح ؛ءاعدلا ب- 7 «رتولا ك- ٤ :د]

 ۳۸١۸[. ح «مظعألا هللا مسا ب ٩ «ءاعدلا ك۳ ٤ :هج ۳

 »ب حرشلا

 يف لاق :(تاوامسلا عيدب اي :لاقف لجر اعدف هلي يبنلا عم تدك )

 لعفم ىنعمب ليعف ؛ سباب لاير عرتخلا قلاخلا وه :عيدبلا» : ( ةياهنلا )

E 

 هللا ءامساب لّسوتلا هيفو «موّيقلا ىنعم مددقت :( كلاسأ يّنإ مويق اي يح اي)
 . العلا هتافصو ىنسحلا
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 تفلو قيوشتال  مالسلاو ةالصلا هيلع  لأس :(؟اعد امم نوردتأ : لاقف)

 . ملعأ هّللاو «ءابتنالا

 . ةميظعلا رومألا ىلع ةخيصلا هذهب مسقلا هيف :( هديب ىسفن يذلاو )

 ( دواد يبأ ننس حيحص ١ ىفو :( باجأ هب یعد اذإ يذلا همسأب هللا اعد )

 .«ميظعلا همساب هللا اعد دقل» :(5١؟5)

 ىلع مظعألا مسالا نييعت ىف فلتخا دقو ١ :( 1757/17 ) «لضفلا» يف لاق

 . فينصتلاب ىطويسلا اهدرفأ دق الرق نيعبرأ وحن

 ءدمصلا دحألا وه الإ هلإ ال ِهَّللا» دنسلا ثيح نم اهحجرأ :ظفاحلا لاق

 .«دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوی ملو دلي مل يذلا

 يحلا وه لإ هلإ الو مظعألا مسالا نأ يدنعو : يناكوشلا ةمآلعلا لاقو

 لوقي هبو  ملعأ ىلاعت هّللاو لجو رع «هّللا» وه مظعألا مسالا لعلو

 . ىلاعت هللا هظفح انخيش

 :هدهشت يف لوقي  مهنع هللا يضر ةباحصلا دحأ هلت هللا لوسر عمسو

 :[ كل كيرش ال كدحو ] تنأ لإ هلإ ال ءدمحلا كل ناب كلاس يْنِإ !مهللا :

 !مويق اي يح اي !ماركإلاو لالجلا اذاي !ضرألاو تاوامسلا عيدب [اي] «[ ناتملا]

 .[راثلا نم كب ذوعأو ةئجلا ] [ كلاسأ يّنإ]

 . ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟اعد امب نوردت : هباحصأل هلت ّىبَّنلا لاقف]

 :لاق
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 (مظعألا :ةياور يفو ) ميظعلا همساب هللا اعد دنقل ؛[هديب يسفن يذلاو
 ةفص) ىف هجيرخت رظنا .«ىطعأ هب لكس اذإو «باسجأ هب يعد اذإ يذلا
 ١85(. صر (ةالصلا

 وهو «هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأب لسوتلا هيف » : - هللا هظفح  انخيش لاق

 .[ ١8١ : فارعألا]

 همحر ةغينح وبأ صن دقف  ةمرحلاو ّقحلاو هاجلاك كلذ ريغب لسوتلا اّمأو
 . مرحتلل قالطإلا دنع يهو «هتهارك ىلع هباحصأو - ىلاعت هلا

 اوضرعأ دق خياشملا نم ٌريثك مهيفو سانلا رثكأ ىرت نأ هل فسؤي اًممو
 عم هب لسوتي مهنم ًادحأ عمست داكت الف ءأقافتا عورشملا لّسوعلا اذه نع

 هيف فلّيخُم هّنِإ :هيف لاقي ام ّلقأ يذلا عدتبملا لسوتلا ىلع مهتظفاحم
 !هريغ زوجي ال هنأک هيلع نوموادي

 لّسوتلا» اهمسا عوضوملا اذه يف ةديج ةلاسر ةيميت نبا مالسإلا خيشل نإو
 .اهعوضوم ىف اهل ليئم ال !دج ةّماه اهنإف ,عئاطتلف «« ةليسولاو

 ةماه يهو «نيترم تعبّط دقو ««هماكحأو هعاونأ لسوتلا» : يتلاسر مث

 .«اهبرلسأو اهعوضوم يف اضيأ

 :لاق ورمع نب هّللا دبع نع 2 014

 ىف هب رعدأ ءاعد ىئمُّلع : هل ىبنلل  هدع هللا يضر ركب وبأ لاق
 : لاق « یتالص
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 ,تنأ الإ بونذلا رفغي الو «ًاريثك امّلَظ يسفن تملظ يّنِإ مهللا : لقد

 .«ميحرلا روفغلا تنأ كّنِإ :ةرفغم كدنع نم يل رفغاف

 ح ؛ءاعدلاو ركذلا ك- 14 :م .ةالصلا يف ءاعدلا ب_ ١7 «تاوعدلا ك- ١ :خ]

4۸ ]. 

 ف حرشلا د«

 يف هجرت ءا ملغ هك يبتلل هتعمللا يضردرتكيوبا لاق

 ةباجإلاب اهّنأل ةالصلا صخ )٠١7/9(: «لامكإلا لامكإ» يف ءاج : ( يتالص

 اورشكأف دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ) : هع لاق دقو «قحأ

 .( ٤۸۲ ) ملسم هجرخأ . «ءاعدلا

 ضعب هديق امك دهشتلا بقع :يأ» :(009/9) «ةفحقلا» يف ءاجو

 ش . يراقلا هلاق انئاملع

 مث مالسلا لبق ءاعدلا باب :لاقف (هحيحص» يف يراخبلا جتحا اذه ىلإو

 ا .(اذه ركب يبأ ثيدح رّكذ

 ةالص ةفص)» ميقلا هباتك يف مالسلا لبق ءاعدلا راكذأ يف انخيش هرّكذو

 .( 185 ص) «يبنلا

 هّنأل ًاعماج ءاعد نوكيف :يأ» يتالص يف هب وعدأ ٌءاعد ينمّلع : ىنعملاو

 (؟89/54) «لیلد» .«بيجملا بيرقلا ةاجانم يف بيبحلل بيبحلا راتخم

 ف ع

 ره نبهت تاسلا ملط رك الط سنن تمل ىلإ هللا : لق :لاق)

 .(لامكإلا لامكإ». اهاوهو اهتذلل اهكرت
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 للذتلا ىف ةدايز هقفّصو مث ردصملاب كلذ دكأ» :«ليلدلا» يف لاقو

EE VION TENE TE 

 ) .(ةفحت

 ةلاح ىهف «هعفد ىف ةليح ىل سيل :يأ) :( ١77/١١ ) « حتفلا» يف لاقو

 . ( ةباجإلاب دوعوملا رطضملا لاح هبشأف «راقتفا

 حيحص) يف :( ميحرلا روفغلا تنأ كْنِإ ةرفغم كدنع نم يلرفغاف)

 .(ينمحراو» :( 5575) «فنصلا

 نكن مل نإو كنم الضفت :يأ) )٠١1/9(: (لامكإلا لامكإ» يف ءاج

 تنأ كَنِإ :هلوقب كلذ دّكأو «هناحبس هللا نم اهلك ةرفغملاف الو ءالهأ اهل

 . ( كلذ قحتسأ ىنأل ال : يأ «ميحرلا روفغلا

 ههنك كردي ال «ميظع نارفغ بولطملا نأ ىلع ريكنتلا لد » : يبيطلا لاق

 نوكي يذلا مظعلا نال ؛كلذل ًاديرم ىلاعتو هناحبس هدنع نم هنوكب هفّصوو

 )01١١/9(. (ةفحت » . «فصو هب طيحي ال هللا دنع نم

 هيف نال «عماوجلا نم ءاعدلا اذه : ينامركلا لاق» :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 ءاهوحمو بونذلا رتس ةرفغملاف «ماعنإلا ةياغ بلطو ريصقتلا ةياغب فارتعالا

 بلط ىناثلا ىفو ءراثلا نع ةحزحزلا بلط لوألا ىفف «تاريخلا لاصيإ ةمحرلاو

 . ميظعلا زوفلا وه اذهو ةنجلا لاخدإ

 ءةالصلا يف ءاعدلا ةيعورشم ثيدحلا يف :هصّخلم ام ةرمج ىبأ نبا لاقو

 بلاطلا ناك نإو ىلعألا نم ميلعتلا بلطو «هريغ ىلع روكذملا ءاعدلا لضفو
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 دبعلا نوكي ام برقأ» : هلي هلوقل ةالصلاب ءاعدلا صخو «عونلا كلذ فرعي
 .[مدقتو ( 487 ) ملسم هجرخأ] «( دجاس وهو هبر نم

 .هليصحت يف بّبستيف عفرألا ىلإ هتدابع يف رظني ءرملا نأ هيفو
 ىلع ةرخآلا رنمأ راثيإ ىلإ ةراشإ ؛ءاعدلا اذه ركب يبأل هلت يلا ميلعت يفو

 .(ايندلا رمأ

 ؟و4  ناطلّسلا فاخ اذإ باب 2.

 : دوعسم نب هّللا دبع نع - 06

 : لقيلف هّمْلُظ وأ هَسَرْطْعَت فاخي مامإ مكدحأ ىلع ناك اذإ

 نم ًاراج يل نک ,ميظعلا شرعلا برو عبّسلا تاوامسلا بر مهللا»
 ,ىغطي وأ «مهنم دحأ ىلع طرفي نأ ؛كقئالخ نم هبازَحأو نالف نبا نالف
 .«تنأ الإ هلإ الو . كؤانن لجو كراج رع

 * حرشلا هي

 :ةسرطغلا : (ٌلُقيلف ِهَّمْلَظ وأ هّسْرْطَعَت فاخي مامإ مكدحأ ىلع ناك اذإ)

 لا .ربكتلاو نارقألا ىلع لواطتلاو سفنلاب باجعإلا

 لوق مدقت دق :( ميظعلا شرعلا برو عملا تناراعستلا ر مهللا :لقيلف )

 رظناو «« قولخم بوبرم ّلكو بوبرم شرعلا نأ ىلإ ةراشإ هيف : ظفاحلا

 ٠٤١ /۷٠۲(. ) ثيدحلا

 ًاريجم : يأ :ًاراج: ( كقئالخ ْنم هبازْحأو نالف نبا نالف نم ًاراج يل ْنُك )

 : ا
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 ىسوم قح يف لجو رع هلوقك :(ىغطي وأ «مهنم دحأ ىلع طْرْقَي نأ

 .[ ٤٥ :هط] 4 ىَفْطَي نأ وأ اَنيْلَع طرفي نأ فاحت اننإ انب الاق إب : نوراهو

 لذا يعفو ناجع لا لاق» :(519/9) (يوغبلا ريسفت» يف ءاج

 «هوركمب لجَع اذإ نالف هيلع طرف :لاقي «ةبوقعلاو لتقلاب انيلع لجعي : امهنع
 . قبسو رب : يأ «رمأ هنم طرفو

 . ( انيلإ ةءاسإلا يف دحلا زواجي : يأ « ىغْطَي نأ وأ طب

 . ةبّلَغلاو ةدشلاو ةوقلا :لصألا يف ّرعلا : ( كراج َّرع)

 . كيلإ أجلو كراجتسا نم : يأ : كراج

 نع كب ىنغتساو بلغو يوق دقف ؛كيلإ ألو كب راجتسا نم : ىنعملاو

 . كاوس

 هلثم مدقتو مُّظَع :( كؤانث لجو )

 .مدقتو ؛تنأ الإ قحب دوبعم ال :( تنأ الإ هلإ الو )

 2ک 2 2 ی

 ٦/ - ۷۰۸لاق سابع نبا نع :

 ٌرعأ هللا « ربكأ هَللا» :لقف كب وطسُي نأ فاخت ابيهم ًاناطلس تيتأ اذإ

 الإ هلإ ال يذلا هّللاب ذوعأو ءرذحأو فاخأ امم ٌرعأ هللا ,ًاعيمج هقّلَخ نم

 رش نم ؛هنذإب الإ ض ضرألا ىلع نعقي نأ عبّسلا تاوامسلا كسمللا وه

 سنإلاو نجلا نم ؛هعايشأو هعابتأو هدونجو «نالف كدبع

e ل 
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 | قع
 یا ے9 لح
 ےےی ورو مد ےک

 .(تارم ثالث .«كريغ هلإ الو

 *٭ حرشلا دب

 ا اناا ا رس ال ردات عننا عازم اناس طوق اذإ)
 او

 : ىلاعت هلوقك اذهو «شطبي وأ كب عقي :يأ :(كب َوُّطْسَي نأ فاخت )

 كا اورق نيدلا وجو يف افرق تان آم هلع ىل اذإو)
 .[۷۲ :جحلا] 4 انتاَيآ مهيلع نولي نيلاب َنوُطَسَي َنوُداَكَي

 نرعّقي : ينعي :نوطسي نوداكي » :(۲۹۸/۲) «هربسفت ١ يف يوغبلا لاق

 .(«نوشطبي :ليقو «ءوسلاب مهيديأ مكيلإ نوطسبيو

 ماقم ربك امهم : ىنعمب :(ًاعيمج هقلخ نم ّرعأ هللا بكا هللا :لقف )
 مهلك قلخلا نمو هنم مظعأو ٌزعأو ٌربكأ لجو رع هّللاف ؛هتوق تمّظعو ناطلسلا
 . سالا هلإ سائلا كلم سائلا بر وهو «نيملاعلا بر وهف

 . مظعأو ىوقأ :يأ : (رذحأو فاخأ امم زعأ هللا )

 ىلع نعقي نأ عبسلا تاوامسلا كسمملا وه الإ هلإ ال يذلا هّللاب ذوعأو )
 E دن VE a + يان حاف دوم د رعت را

 امكف «هنذإب الإ ضرألا ىلع نعقي نأ عبسلا اا كسململا وه الإ

 . ملعأ هّللاو «ناطلسلا اذه رش ينع كسمأف ؛عوقولا نم اهتّكسمأ

 دارملاو «ةعيش عمج عايشألا :(سنإلاو نجلا نم «هعايشأو هعابتأو هدونجو)
 .راصنألاو عابتألا :انه
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 يذلا يف مدقتو ءأنيعُمو اريجُم :يأ :( مهرش نم اراج يل نك مهللا)

 .هلبق يذلا يف مدقت : ( كراج ّرعو ,كؤانث لج )

 ترثك :ئأ كسا كراج : (تارم ثالث كرف هلإ الو كّمسا كرابتو )

 .(۳۳۸/۲) «نوع» . كمسا ركذ نم ريخ لك دجو ذإ كمسا ةكرب

 ١ - رجألا نم يعادلل رخّدي ام باب والغواب  ۲۹۰

 هل يبّنلا نع «يردنلا ديعس يبا نع - 17

 : ثالث ىدحإ هاطعأ الإ محر ةعيطقب الو مثإب سيل «وعدي ملسم نم ام»
 نم هنع عفدي ْنَأ اًمِإو ,ةرخآلا يف هل اهرخدي نأ امِإو هترعد هل لجعي نأ اّمِإ
 ظ ١ .«اهلثم ءوسلا

 . «رثكأ هّللا» : لاق ,رثكي ًاذإ : لاق

 ةلمج نود قنات درا E قاوم ١1١ «تاوعدلا ك- عه :ت)

 . [راخدالا

 د حرشلا دب

 رمخلا ينقزرا مهللا :هلوقك «مثإب ءاعدلا :( مثإب سيل ءوعدي ملسم نم ام)

 .هوحن وأ

 رظناو «يبأ نيبو ينيب:دعاب مهللا :لوقي هد (محر ةعيطقب الو)
 .(564/ه09١)

 .اهبيجتسي :يأ :( هتوعد هل لجعي نأ امِإ : ثالث ىدحإ هاطعأ لإ )
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 نم لاععفا وهو راختألا راخّدالا لصأ : (ةرخآلا يف هل اهرخّدَي نأ اّمِإو )

 . (رَخذ ) ءاخلا عم لاذلا باب (ةياهنلا» تش نإ اهفيرصت يف رظناو ءرخّدلا

 . ( هيلإ ةجاحلا تقول هاّبخ :ًارْخْذو ارْخَذ ءيشلا رَخَذ » :« طيسولا» يف ءاجو

 وأ هنيد رمأ يف ؛هريغ وأ لزاتلا ءالبلا : يأ :( ءوّسلا نم هنع عفدَي نأ امو )

 .(۲۹/ ٥ ) (ةاقرمو .هندب وأ هايند

 .(۳۱۳/ )٤ (ليلد» .اهلوصح عقنك «هعفد عفن نوكي ام :يأ :(اهلثم )

 : يأ «رثكن أذإ» (1815) («يذمرتلا ننس حيحص » يفو : (رثكي اذإ :لاق )

 . بجتسُت مل وأ هتوعد تبيجتسا ريخب يعادلا نأ املاط ؛ءاعدلا نم رثكن ًاذإ

 ةدحوملاب ةخسن يفو «رثكألا يف ةثلئملاب ) : يراقلا لاق :(رثك < هللا : لاق)

 .ءيش هيلع رثكتسي نأ نم ربكأ هللا هانعمف [ربكأ : يأ ]

 . مكئاعد نم ةباجإ رثكأ هّللا : يأ : يبيطلا لاقف لوألا ىلع امو

 ةعسو ةلئطفا لم يعي اه يا نأ هللا فف هاذعم نأ ىد ر الا

 .مكئاعد ةلباقم يف مكيطعي امم رثكأ همرك

 ال هنئازخ ّنإف ,راثكتسالا يف هنوزجعت الف ينعي «ةرثكلا يف بلغأ هللا وأ

 .(ةاقرم ) . ( ىنفت ال هاياطعو «دفنت

 2 i دع داغ

Y11/ e4۸لاق هلع يتلا نع ةةريره ىبآ نع د  

 اّمِإ ءاهاَيإ هاطعأ الإ ةلأسم لأسي «هّللا ىلإ ههجو بصني نمؤم نم ام»
 .«لجعي مل ام ةرخآلا ىف هل اهرخذ اّمإو ءايندلا ىف هل اهلّجع
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 :لاق ؟هَمَلِجَع امو «هّللا لوسر اي :اولاق

 .(ىل باجتسي هارأ الو ‹توعدو توعد : لوقي»

 باجتسي باب- ۲۲ «تاوعدلا- م :خ يف هوحنبو )... لجعي ملام ريخألا هُقَرط ]

 9١[. و ۰٩ح « ءاعدلاو ركذلا- ٤۸ :م .لجعي مل ام دبعلل

 ب حرشلا 4

 :(اهاّيِإ هاطعأ الإ ةلأسم لاسی هللا ىلإ ههجو بصني نمؤم نمام)

 . «ةياهنلا» .هعفرو ءىشلا ةماقإ : بصنلا

 . ىلاعت هللا ولع ىلإ ءاميإ هيفو
 :يأ :(لَجْمَي مل ام ةرخآلا يف هل اهرخد اَّمإو ءايندلا يف هل اهلجع اّمِإ )

 .هلبق يذلا ثيدحلا رظناو «ةريخذ هل اهلعجي

 ارا وو توعذو توعد لر لاق ا ا الرس اه و

 بجتسي ملف توعد لوقي» : ظفلب ( 50 4/0:5) هلثم مّدقت :( یل باجتسي

 .«ءاعدلا عديف «يل

 ۲۹۹  ءاعدلا لضف باب 2 5

 : لاق هلت يبنلا نع «ةريره ىبأ نع - 2268

 .«ءاعدلا نم هللا ىلع مركأ ءىش سيل»

 ب١2 یاعدلا ك- 74 :هج .ءاعدلا لضف ىف ءاجام ب١ «تاوعدلا ك ٤٥ :ت]

 YATY]. ح اعدلا لضف
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 ٭ حرشلا *

 .هباب يف فرشتي ءيش لكو «تادابعلاو راكذألا نم : يأ :(ءيش سيل )
 .ًاصّحلم )١/60( (ةاقرم»

 ًاردق ىلعأو ؛ةمارك رثكأ :يأ) :«لضفلا» يف ءاج : (هّللا ىلع مركأ)
 . (لوبقلاو ةباجتسالاب ىرحأ وهف «ةجرد عفرأو

 راقتفالاو زجعلا راهظإ هيف ّنأل «هبر دبعلا لاؤس نم :يأ :( ءاعدلا نم )
 . هئايربكو «هئانغإو هانغو «هتردقو هللا ةوقب فارتعالاو ءراسكنالاو للذتلاو
 . فرصتب )/١1( (ةاقرم»

 : لاق هي يِبَنلا نع ءريسَب نب نامعثلا نع - ل تل تا

 4 مُكَل بجتسأ ينوعداإ :أرق مث ««ةدابعلا وه ءاعدلا نإ
 ۰ ش .[ :٦ رفاغ]

 ١١ «ةرقبلا ةروس- ۲ «ريسفتلا ك- 44 :ت . ۲٤۷۹ ح ءاعدلا ب 77 «رتولا ك- 8:د]

 .[ دانه انثدح ب

 % حرشلا *

 ىّمست نأ لهاتست يتلا ةيقيقحلا ةدابعلا وه :يأ :(ةدابعلا وه ءاعدلا نإ)
 الو وجري ال تیت «هاوس مع ضارعإلاو هّللا ىلع لابقإلا ىلع هتلالدل ؛ةدابع

 .هاَيإ الإ فاخي

 ؛ةيدوبعلا تمس وهو «ةوقلاو لوح لا نم ىربتلاو راقتفالا راهظإ نم هيف املو
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 .هيلإ دوجلاو مركلا ةفاضإو هللا ىلع ءانثلل نَّمضتمو «ةيرشبلا ةلذ راعشتساو

 .( 140/9١ (ضيف» نم ةدايزب ( ١۲/١ ) (ةاقرم»

 (يذمرتلا ننس حيحص» يف :( « مكل بجتسأ ينوعدا ]ل :أرق مث )

 بجتسأ ىنوعدا مكبر لاقو ]ل ًارقو ءةدابعلا وه ءاعدلا :لاقو» :( ) ۲۳۷١

 .( نيرخاد ا ۔ هلوق ىلإ 4 مكل
 يتدابع نع نوربكتسي نيذْلا نإ إف :ىلاعت هلوق يف نيرّسفملا ضعب لاق

 ٦۰[. :رفاغ] ( نيرخاد منهج نولخديس

 . يئاعد نع : يتدابع نع نوربكتسي

 بتارم يف للحلا يشو» يباتك يف ؛ءاعدلا ةلزنم يف ماه ليصفت يلو

 هنإف- تعش نإ هعجارف «( لمعلا ةرمث ءاعدلا باب ) تحت «لمعلاو ملعلا
0 | 

 قيدصلا ركب يبأ عم تقلطنا :لاق راسي نب لقعُم نع - 1/۱

 : لاقف هلع ىبنلا ىلإ  هنع هللا ىضر-

 .(لمثلا بيبد نم ىفخأ مكيف ُكرشلَل « ركب ابأ اي»

 يبنلا لاقف ؟ رخآ اهلإ هللا عم لعج نم الإ كرّشلا لهو : ركب وبأ لاقف

 ىلع كلدأ الأ «لمتلا بيبد نم ىفخأ كرّشلَل هديب ىسفن يذلاو»

 : لاق (؟هريفكو هليلق كدع بهذ هَمْلُق اذإ ءىش
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 ال امل كرفغتسأو ؛مّلعأ انأو كب كرشأ نأ كب ذوعأ ي ىنإ مهللا : لف
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 . [ ةعسلا ب بتكلا نم ءيش يف سيل]

 ٭ حرشلا ٭

  هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ عم تقلطنا : لاق راسي نب لقعُم نع)

 لاق :(لمّثلا بيبد نم ىفخأ مكيف ُكرْشلَل وركب ابأ اي :لاقف هلع يبنلا ىلإ

E1  

 نم ريثكلا هلئاوغ ىلع فوقولا نع زجع كلذلو : ءاملعلا ضعب لاق »

 فاعلا ةّماغ نف ف لا

 ؛ةرخآلا ل كولسل دا فاتن نرش قرا دالا و الحلا ج ت از

 نع اهوناصو «تاوهشلا نع اهومطفو اهودهاجو «مهسفنأ اورهن امهم مهنإف

 نع مهسوفن تزجع «تادابعلا فانصأ ىلع رهقلاب اهولمحو «تاهبشلا

 رهاظلا ىلإ ا ا ار يصمم ةرهاظلا ىضاعللا نق ميلا

 ةّذل ىلإ «ةدهاجلا ةّقشم نم ًاصلْخَم تدجوف ؛ملعلاو لمعلا راهظإو «ريخلاب

 راهظإ ىلإ تعزانف «ميظعتلاو راقولا نيعب هيلإ مهرظنو قلخلا دنع لوبقلا
 دّمحب تحرفو «قلاخلا عالطاب عنقت ملو «قلخلا عالطإ ىلإ تلّصوتو «ةعاطلا

 هيقوتو تاونهشللاةكرت وفرع اذإ مهلا تملعو هللا دمخ عتقت ملو:ءنئاثلا

 اوغلابو «ءانثلاو حدملاب مهتنسلا اوقلطأ «تادابعلا تاقشم هلمحتو «تاهبشلل

 هتكرب يف اوبغرو «هئاقلب اوكربتو «مارتحالا نيعب هيلإ اورظنو «زازعإلا يف

 .هل اورغاصتو «لفاحماو سلاجلا يف هومدقو «ةمدخلاو مالسلاب هوحتافو «هئاعدو
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 بلغأ يه ةوهشو «تاذللا مظعأ نم يه «ةذل كلذ يف سفّنلا تباصأف
 ةبظاوملا ةنوشخ تنالتساو «تاوفهلاو يصاعملا كرت هيف ترقحّتساف «تاوهشلا

 . تاوهشلا ةوهشو تاذللا ةذل نطابلا يف اهكاردإل ؛تادابعلا ىلع

 ةّيفحلا ةوهشلا هذهل هتايح او «ةيضرملا هتدابعبو هّللاب هتايخ نأ نظي وهف

 بر ةعاط يف صلخي هنا ىريو «ةيوقلا ةذفانلا لوقعلا ًالإ اهكرد نع ىمعي ىتلا
 . «نيقفانملا ةديرج يف همسا تبثأ دقو «نيملاعلا

 )١85/51(: «لضفلا» يف ءاجو

 نع بهذت ال مئامذلا هذهو «بجعلاو ةعمسلاو ءايرلا انهه كرشلاب دارملا»

 انو هلل اهلك كمال نأ فرع قرأ اذإ وه ت فرحت: مل اع لجبلا

 هيراوعو هللا ةيطع بقا لالا: لاتاو كلا و لا وع ةر

 .(ةعدوتسملا

 ميظعت هيف : ( ؟رخآ ًاهلإ هللا عم لعج ْنّم الإ كرشلا لهو :ركب وبأ لاقف)
 رابك ىلع ىفخت دق لئاسملا ضعب ّنأو « كرشلل - هنع هّللا يضر ركب يبأ

 لا

 الأ ءلمّثلا بيبد نم ىفخأ ُكرّشلل «هديب يسفن يذلاو : هلع يبنلا لاقف)

 كنع بهذأ» : ةياور يف : ( ؟هريثكو هليلق كنع بهذ هتلق اذإ ءيش ىلع كلدأ

 .(هرابكو كرشلا راغص

 .ءاودلا مث ءادلا نايب هيفو «هتمأب هيت يبنلا ةر قو

 ال امل كرفغتسأو «ملعأ انأو كب كرشأ نأ كب ذوعأ يّنِإ مهللا :لق :لاق)

 «كذاعأ هب تذوعت اذإف» :. فذحب ٠۷۳/٤ (  ) «ضيفلا» يف لاق : ( مّلعأ
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 . هيلع هبلق رظن رصقو هيلإ اجتلا نم بيخي ال هّنأل

 ىلعي ال ثيح نم كرشلا هنم عقي دق ساّنلا لضفأ نأ ىلع اذه لدو :تلق

 .ةمكحلا ةمكحلاو «هنود وه امب وأ هيف عفو نم ًاقفرف

 :لاق ل هاك ينب نم لجر يلع يبأ ثيدح نم يناربطلاو « دنسملا) يف

 ةكرشلا اذه ارقا سائلا انآ اي :لاقف يرعشألا ىسوسونبا انيطخلا)

 . لمنلا بيبد نم ىفخأ

 امم نَجَرْخَعَل هّللاو :الاقف براضملا نب سيقو نزح نب هّللادبع هيلإ ماقف

 .نوذأم ريغ وأ انل ًانوذأم ّرَمَع َنيتانل وأ «تلق

 : لاقف موي تاذ هلع هللا لوسر اَنْبْطَخ «تلق امم ٌجرخأ لب :لاقف

 نم هل لاقف .لمّثلا بيبد نم ىفخأ هَّنإف «كرشلا اذه اوقتا !ساتلا اهيأ اي

 اهَّللا لوسر اي لمنلا بيبد نم ىفخأ وهو هيقتن فيكو : لوفي نأ هللا اق

 :لاق

 ال امل كرفغتسنو «هُملعن اعيش كب كرشن نأ نم كب ذرعن الإ مهللا :اولوُق

 ا

 .( ۳۳ ) (بيغرتلا حيحص » رظنا

 ۲۹۷ ۔ حيرلا دنع ءاعدلا باب - 35

 :لاق «سنأ نع 2 ۷ / ۲

 :لاق ةدي ديدش حير تجاه اذإ هت هني لا ناک

 اع



 ٠ ام رش نم كب ذوعأو «هب تّلسرأام ريخ نم كلأسأ ينإ مهللا»
00 | ْ 

 .[ةشئاع ثيدح نم ١١ ح ؛ءاقستسالا ةالص ك ٩ :م]

 | * حرشلا و

 بتلا ناک ر :ملسم ظفل يف :( لاق ٌةديدش حير تجاه اذإ هت يبنلا ناك )

 .2...:لاق ْميّرلا تَفَصَع اذإ هيَ

 دسجلا حالصو رجشلا ءامن نم :(هب تلسرأ ام ريخ نم كلاسأ يْنِإ مهللا)
 .فّرصتب ( ه59/ ٤ ) (لیلد» . كلذ ريغو

 داع ىلع تلسرأ يتلا حيرلاك :(هب تلسرأ ام رش نم كب ذوعأو)

 ا «لیلد » . عرضلل ةفشنملاو عرزلل ةكلهملاكو «مهتكلهأف

 :لاق ( عوكألا نبا وهو ) ةمّلَس نع - ۸/۳

 : لوقي حيرلا تدتشا اذإ ناك

 .«ًاميقع ال ءاحقال مهللا (

 ي حرشلا

 ةَحقّللاك ءاملل ًالماح : يأ :(ًاحقال مهللا :لوقي حيّرلا تّدتشا اذإ ناك )

 )٠١٠/١(. ٠ « ضيف» . لبإلا نم
Eدوال وشاب سلا  

 ال ام هّبش امك «لماحلاب رطام باحس ءاشنإ نم ريخب تءاج يتلا حيّرلا هبش

AY 



 .«ضيف» .[۲۲ :رجحلا] 4 حقاول حايرلا انلسرأو إف «ميقعلاب كلذك نوكي

 ۹۸ - حيرلا اوبست ال باب - ٤

 ؛ لاق بٌا نع -_ ۷۹/۴

 :اولوقف نوهركت ام اهنم متيأر اذإف ؛حيرلا اوبست ال

 فو تلطرأ موز ءاهیف ام ريخو ,حيرلا هذه ريخ كلأسن اَنِإ مهللا»

 .«هب تّلسرأ ام ٌرشو ءاهيف ام رشو «حيّرلا هذه رش نم كب ذوعنو

 .[ ةشئاع ثيدح نم ١١ ح «ءاقستسالا ةالص ك- ٩ :م يف هوحن]

 »ب حرشلا د

 ثيدحلا جيرخت رظناو اعوفرم حص دقو «فوقوم هنأ ينعي اذه :( يبأ نع )

 .(7ا/5ه5) (ةحيحصلا» ىف

 ىلإ نعللا عجري العلو «روذعم رومأملاو ةرومأم اهنأل :( حيرلا اوبس ال)

 .ةدايزب ( ةاقرم » . نعاللا

 وأ ءاهترارح ةدشل اهنوهركت احير :يأ :( نوهركت ام اهنم متيأر اذإف )

 تلسرُأ ام ريخو ءاهيف ام َريخو «حيرلا هذه ريخ كلاسن نإ مهللا :اولوقف )

 .( ه5ا// 4) (ليلد» .اهب نفسلا وحن رييست نم اهيف يذلا ريخلا وأ

 كالهإلا يف بّبستملاو ءاهبوبه يف رّدقملا : ( حيرلا هذه رش نم كب ذوعنو )

۳۹۸ 



 . فًرصتب « ضيف ١ . كيلإ كنم ذالملاو ذاعملا بلطنف

 حيرك «هيلع ترم ام كالهإ نم :يأ :(هب تّلسرُأ ام ًرشو ءاهيف ام رشو)
 رظناو )٤ /٠١۸(. «ليلد» .ميمرلاك ةتلعج الإ ءيش ىلع رمت مل يتلا داع

.(V1V/ o0۲) 

 : هع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع 2 ۷۲۰ / ۵

 اولس نكلو ؛ اهوّبسَت الف «باذعلاو ةمحّرلاب يتأت «هّللا حور نم حيرلا»

 .«اهرش نم هّللاب اوذوعتو ءاهريخ نم هللا

 - ۲۹ بدألا ك- 58 :هج . حيرلا تجاه اذإ لوقي ام باب :١٠١ (بدألا ك ٤٠ :د]

 .[ 0007 «حيرلا بس نع يهنلا باب

 . ع حرشلا د“

 .(51؟6/99 (ةاقرمو

 .ملعأ هّللاو ,رهاظلا اذه :انخيش ىل لاق

 اود رعت او ی ا وكلو ةاهو ا و ينسي لا اك

 .مادقت : ( اهرش نم هّللاب

 «a دعرلا عمس اذإ باب - ٥“

 :ريبزلا نب هّللادبع نع - ۷۲۳/۵٠۵٩

 :لاقو ثيدحلا كرت دعرلا عمس اذإ ناك هنأ

۳۹4 



 #«هتفيخ يف نم ةكئالملاو هدمحب . ب دعرلا حبسي يا يذلا ناحبس (

 :لوقي مث [١:دعرلا]

 .«ضرألا لهأل ديدش ديعوُل اذه نإ

 +٭ حرشلا هب

 . هتوص : يأ :( دعّرلا عمس اذإ ناك هنأ ريبزلا نب هّللادبع نع )

 يما مل ا توصل

 حيبستلا لمح بجي : (« هدمحب دعرلا حبسي د9 يذلا ناحبس : لاقو)

 .ةقيقحلا ىلع

 دعّرلا حبسيإ) ريسفت) :( 441/4) «ةحيحصلا» يف انخيش لاق

 : لاق هع يبنلا نع- امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح رّكذ مث : ( هدمحب

 ران نم قارخم هدي يف وأ هيديب] «باحسلاب لك وم ؛ةكئالملا نم كّلم دعرلا»

 ىتح هرجز اذإ باحسلا هرجز هنم عمسي يذلا توصلاو «[باحسلا هب رجزي

 . (هرمأ ثيح ىلإ ىهتني

 نم :ليقو «ىلاعت هللا فوخ لجأ نم :يأ :(4 هتفيخ نم ةكئالملاو 8)

 .(ةاقرم » . دعرلا فوخ

 :ديدنيلا د ديعرلا + عضرألا لهأل ديد ديعرل اذه نإ لوفي مق

  - ۲٦هّللا لأس نم باب العافية  ٠٠١

VY j oo¥قيدصلا ركب انآ تعم + لاق عا وب طس وا نغ -  

 اق هلع يبنلا ةافو دعب  هنع هللا يضر-



 : لاق مث ركب وبأ ىكب مث اذه يماقم لّوأ ماع هلت يِبّنلا ماق .

 هّنِإَف «بذكلاو مكاّيإو ءةنج لا يف امهو ءّربلا عم هّنِإف ؛قدّصلاب مكيلع»
 .راثلا يف امهو ,روجفلا عم

 .ةافاعملا نم ريخ نيقيلا دعب تؤي مل هّنإف ؛ةافاعملا هللا اوسو

 دابع اونوكو ءاوضغابت الو ءاودساحت الو ءاوربادت الو ءاوعطاقت الو

 . «اناوخإ هللا

 .[ ةيفاعلاو وفعلاب ءاعدلا_ ه ءءاعدلا ك “5 : :هج ]

 ب حرشلا د“

 ماق : :لاق يع يبنلا ةافو دعب - هنغ هللا يضر قيدصلاركيابأ تعفو

 توم نم ةباحصلا رّتأت هيف : (-ركب وبأ ىكب مث اذه يماقم لوا ماع هلت يلا

 ةايح يف اهرثأو هيم يبنلا توم ةبيصم» يباتك رظناو هب مهؤادتقاو هلع يبنلا

 .«ةمألا

 .هيلع اوموادو قدصلا اومزلا : يأ :( قدّصلاب مكيلع : لاق مث )

 . هلك ريخلا عماج مسا :ّربلا :( ةنجلا يف امهو بلا عم هَّنإف )

 .هيف عوقولا اورذحاو هوبنتجا :( بذّككلاو مكايإو )

 يصاعملاو مراحما يف ثاعبنالا :روجفلا : (راّنلا يف امهو «روجفلا عم هّنِإف )

 .(785/57548) رظناو

 سنأ نع :( 557/498 ) مقرب مدقتملا ثيدحلا يف :(ةافاعملا هللا اوسو )

 : لاق ؟لضفأ ءاعدلا يأ ءهّللا لوسر اي :لاقف لجر هلي يبّنلا ىتأف ... » : لاق

٤١ 



 !هَللا يبن اي :لاقف دغلا هاتأ مث .«ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا هللا لّس»

 اذإف «ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلاو وفعلا هّللا لّس» :لاق ؟لضفأ ءاعدلا يأ

 .(«تحلفأ دقف «ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلا تيطعأ

 /٠١۸( 4) (ضيفلا» يف ءاج : (ةافاعملا نم ريخ نيقيلا دعب تؤي مل هّنإَف )

 ااا نيم اسلا ةةيفاعلا ىك يلا رستم لا ياو ا نفك

 .ءالبلاو

 الإ نيرادلا يف متي ال دبعلا حالص نال ؛نيدلاو ايندلا يتيفاع نيب عّمجو

 ضارمأ هنع عفدت ةيفاعلاو «ةرخآلا ةبوقع هنع عفدي نيقيلاف «نيقيلاو وفعلاب

u : 3و 0 3 ل ل  wU 1 i 
 سيلف ؛هيلع لوعي الو هعامسب سانلا ضعب ذلتسي امم ؛مهضعب مالك نم

 تفش امفيكف «ظح كاوس يف يل سيلف» :نونحس لوق كلذ نمو

 اوعدا : باتكلا لافطأل لوقيو فوطي راصف «لوبلا رصحب ىلتباف «ىنربتخاف

 .«باذكلا مكّمعل

 «نيقيلاب الإ ىّقلتي ةرخآلل لمعي امم ءيش سيل هّنألا) :(547/14) :هيفو

 .«ةملك يف ايندلاو ةملك يف هلك ةرخآلا رمأ عمجف بلقلا

 هللا فايا وكوت اتق ا ا یا لوي اوربت لوو وول نك ةلوف

 و هوو و ی ےل رشا اإ

.(fA/ 1°) 



 عدي هلل يبنلا نكي مل :لاق  امهنع هللا يضر رمع نب هّللادبع نعو

 وفعلا كلأسأ ىّنِإ مهللا «ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا كلأسأ ىلإ هللا
 ؛يتاعور نمآو يتاروع رتسا مهللا «يلامو يلهأو يايندو ينيد يف ةيفاعلاو

 .«ىتحت نم لاَتْغُأ نأ كتمّظعب ذوعأو

 .(۲۷) «بيطلا ملكلا ) رظناو

 : بلطملا دبع نب سابعلا نع - 7/4

 :لاقف هب هللا لأسأ ًائيش ينمّلع هللا لوسر اي : تلق

 ينمّلع : تلقف « تج مث ًاليلق تثكم مث ««ةيفاعلا هللا لس ,ساَبع ايد

 ا اه

 .«ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا هللا لس «هّللا لوسر مع اي «ساّبع ايد

 .[ ىسيع نب فسوي انثدح ب۔٤۸ «تاوعدلا ك- ٤٥ :ت]

 دب حرشلا دب

 «ريخلا ىلع مهصرح هيف : (هب هللا لأسأ ًائيش ينمّلع هللا لوسر اي :تلق)

 نم تباثلاب هيلعف مهجهنم جهني نأ هرس نمف ؛ءامسلا يحوب كلذ نوكي نأو

 و



 ر ع اين اھا فق اللا رو اي اا نيش یل
 . همع هريقوتو هبدأو هلي هعضاوت هيف

 ةرهاظلا تافآلا عيمج نم ةمالسلا :(ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا َهّللا لس)

 .«تاعمللا» نع ( ١917/7 يناليجلا هلقن .نيرادلا يف ةنطابلاو

 «ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا هللا لس ) :( 1۲۷ / ٠۹١ ) ثيدحلا رظناو

 و تلقا ققك ةورخألاو ايندلا يف ةيفاعلا تيطعأ اذإف

 م. 7  ءالبلاب ءاعدلا هرك نم باب - ۷

 :لاق سنا نع 2 0768

 - :لاق وأ نوكي ءالبب ينلتباف .هب قّدصتأف ًالام ينطعت مل [نإ] مهلا

 يفو «ةنسح ايندلا يف انتآ مهللا : تلق الأ !هقيطت ال «هّللا ناحبس»

 .«؟راثلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا

 .[۲۳ ح ءیاعدلاو ركذلا ك- 18 يف .لجرلا لوق نود :م]

 دهج دق لجر ىلع لَخد معن :لاق ؟ هلت يبتلا :ديمحل : تلق لخد

 : لاق ,فوتنم خرف هّنأكف «ضزملا نم

٤ 



 . هَّلس وأ ءيشب هّللا عدا»

 .ايندلا يف هلجعف ,ةرخآلا يف هب يبذعم تنأ ام مهللا :لوقي لعجف

 مهللا :تلق الأ !اوعيطتست ال - وأ_هعيطتست ال هللا ناحبس» : لاق
 ! ؟راّثلا باذع انقو ,ةنسح ةرخآلا يفو «ةنسح ايندلا يف انتآ

 .لجو رع هّللا هافشف هل اعدو

 ك- 48 ىف ءافشلاو ءاعدلا ةلمج نودو ءاعدلاب لجرلا هيت ىبنلا هرمأ نود ًاضيأ :م]

 .[ ديلاب حيبستلا دقع ىف ءاج ام ب-ا/١ «تاوعدلا ك- 5 د . ۲۳ ح ءءاعدلاو ركذلا

 ب حرشلا د

 ينلتباف «هب قدصتاف الام ينطعُت مل نإ مهللا : هلت يبنلا دنع لجر لاق)

 ةقدصلا ةلزنم ومسو ريخلا ىلع مهصرح هيف : (رجأ هيف :لاق وأ نوكي ءالبب

 . ةبوثملاو رجألا يف نكمملا ليدبلا نع مهثحبو «مهسوفن يف

 يفو «ةنسح ايندلا يف انتآ مهللا : تلق الأ !هقيطت ال «هَّللا ناحبس : لاقف)

 .(١٠٠/۷۷٦)و ( 1۳۳/٤۹۳ ) رظنا : ( ؟راتلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا

 لخد معن : لاق ؟ هع يبنلا : ديمُحل : تلق لخد :لاق هنع ةياور يفو)

 دلو وه :فوتنم خرف :(فوتنم خّرف هّنأكف «ضرملا نم دهج دق لجر ىلع
 .( ۳۷۳/١ ) «ةاقرم » .ةوقلا ةّلقو «ةفاحنلا ةرثك يف هلثم : يأ «ريطلا

 هل لاقف») :(؟588) ملسم ةياور يف :( هّلَس وأ ءيشب هللا عدا :لاق)

 : لوقأ تنك .معن :لاق ؟هايإ هلأست وأ ءيشب وعدت تنك له : هيي هللا لوسر

 . «ايندلا يف يل هلجعف «ةرخآلا يف هب يبقاعم تنك ام !مهللا



 هيف :(ايندلا يف هلجعف «ةرخآلا يف هب يبعم تنأ ام مهللا :لوقي لّعجف )

 بادآ ةفرعم ةّيمهأو ملعلا لضف هيفو ءايندلا يف مهدهزو ةرخآلا نم مهفوخ

 . ءالتبالاب دلولاو لاملاو سفّتلا ىلع ءاعّدلا مدع هيفو «ءاملعلا ةطلاخمو ءاعدلا

 يف انثآ مهللا : تلق الأ !اوعيطتست ال وأ هعيطتست ال «هَّللا ناحبس :لاق)

 ۰ .مدقت : (؟راثلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا يفو «ةنسح ايندلا

 ينعي :ةنسح اينّدلا يف انتآ انّبر مهللا» )٠١١/۲١(: «ضيفلا» يف لاقو

 .ريخلاب قيفوتلاو فافعلاو فافكلاو ةحصلا

 . ةمحرلاو باوثلا ينعي : ةنسح ةرخآلا يفو

 . ةرفغملاو وفعلاب : انقو

 . (انلامعأ ءوسب هانيّقحتسا يذلا : راتلا باذع

 .(لامكإلا لامكإ» . بجعتلا دنع حيبستلا زاوج هيفو

 ىلاعت هللا لاق دقو ؛هعّمأب هيي هقفر هيف :( لجو زع هللا هافشف هل اعدو)

 .[ ١54 : ةبوتلا ]6 ميحر فوؤر نيدمؤملاب مُكَيَلَع صيرح )ل : هيف

 ٣۰۴  ءالبلا دهَج نم ذوعت نم باب 2-4

 : لجرلا لوقي : لاق ورمع نب هّللادبع نع -

 كلذ لاق اذإف «تكسي مث ««ءالبلا دهج نم كب ذرعأ ىنإ مهللا»

 .«ءالع هيف ءالب ًالِإ» : لقيلف



 قر

 ی ے9 ىع
 ]يع ورد جيدا هه

 ب حرشلا

 دهج نم كب ذوعأ يّنِإ مهللا :لجرلا لوقي :لاق ورمع نب هّللادبع نع)
 دهجلا ظفل رركت دقو : فرصعب- (ةياهنلأ) يف لاق :( تكسي مث ىالبلا

 . ةّقّشملا :حتفلابو «ةقاطلاو علا :مضلاب وهو ءًاريثك ثيدحلا يف دّهجلاو

 . ةقاّطلاو عّسولا يف ناتغُل امه : ليقو . ةياغلاو ةغلابملا ليقو

 رظناو «(ةّقاشلا ةلاحلا انه وهو ريغ ال حتفلاف ةياغلاو ةّقشملا يف اًمأف

(559/619). 

 يئاسنلا ىلع يطويسلا قيلعت نم ًاصّخلم )١143/7( «لضفلا» يف ءاجو
 اّمِإ هوركملا نال ,ةعماج ةملكلا هذه : ينامركلا لاق » :( ءالبلا دهج ) ريسفت يف

 كرد وهو داعملا ةهج نم وأ ,ءءاضقلا ءوس وهو ادبملا ةهج نم ظحآلي نأ

 نم وأ «ءادعألا ةتامش وهو هريغ ةهج نم اّمِإ وهو شاعملا ةهج نم وأ ءءاقشلا
EESالل  

 هّللا دنع ةلرنملا يلعُي :يأ :(ٌءالَع هيف ءالب الإ :لقيلف كلذ لاق اذإف)

 ْ لاق

 ۳١ 4  باتعلا دنع لجّرلا مالك ىكح نم باب 2 ۹

  - 770١برقع يبأ نب لفون يبأ نع :

 :لاقف موّصلا نع هلت ىبنلا لأس هابأ نأ

 .«رهش لك نم اموی مص»

 : لاق .يندز «يَمأو تنأ يبأب : تلق



 .«رهش لك نم نيموي مص ! يندز « يندز»

 :لاقف ءاّيوق يندجأ يّنإف «يندز ءيّمأو تنأ يبأب : تلق

 .«!ايوق يندجأ ينإ ءايوق يندجأ ينإ»

 : لاق مث «ينديزي نل هنأ تننظ ىّتح محفأف

 . [رهشلا نم نيموي موص ب 86 «مايصلا ك- ۲۲ :ن]

 نب حرشلا *

 «ةدابعلا ليلد ةفرعمب مامتهالا هيف : ( موّصلا نع هيت يبنلا لأس هابأ نأ )

 . سائلا نم ريثك نأش وه امك ؛ةدّرجلا ةفطاعلا ىلع دامتعالا مدعو

 ىأر هّنأل : ( يندز «يمأو تنأ يباب : تلق .رهش لك نم اموی مص :لاقف)

 . كلذ نم رثكأ عيطتسي هنأ

 هللا لوسر انه لئاقلاو :(رهش لك نم نيموي مص !يندز «يندز :لاق)

 لفون يبأ مالك يكحي ؛ثيدحلا نم دهاشلا وه يندز يندز هلي هلوقو

 ا

E)ءايوق يندجأ ينإ :لاقف ءايوق يندجأ نا «يمأو  

 لفون يبأ مالك يكحي اضيأ هلت هللا لوسر انه لئاقلاو :(!ايوق يندجأ ينإ
 ا

 : عا هاو (لقوت انآ کیا وک + نا ار



 توک بس( ديزي لالا تط یز

 نادك تيس يلا ينابللا مابأ يه (رهش لک نم االت مص لاق مثا)

 .اهيف رمقلا بورغ مدعل

 يف بيغرتلا) ( 600١-505 ) «بيهرتلاو بيغرتلا حيحصو رظناو
 ۰ . مهم هّنِإَف ( ضيبلا مايأ امّيس رهش لك نم مايأ ةثالث موص

 )۱۱۷۹/۸۹٩(. كلذك رظناو

 م.م باب -_ ۰

 : لاق هّللا دبع نب رباج نع 2 ۷۳۲/۲

 : لاقف  ةنتنم ةغيبخ حير تعفتراو - هلت هللا لوسر عم انك

 .(نيئمؤملا نوباتغي نيذلا حير هذه ؟هذه ام نوردتأ»

 :ةياور يفو ٠

 حيرلا هذه تّفعبف ,نيملسملا نم ًاسانأ اوباتغا نيقفانملا نم اسان ّنإ»
 . 27 / («كلذل

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 و ظيسولا) نين وهف هعتاو تنبح

 كركذ :ةبيغلا : (نينمؤملا نوباتغي نيذلا حير هذه ؟هذه ام نوردتأ :لاقف)

8 



 .هركي امب هفلخ نم هيف امب كاخأ

 هذه ْتَفعبف «نيملسملا نم ًاسانأ اوباتغا نيقفانملا نم اسان نإ : ةياور يفو )

 قع لقاعلا رجوي ام ييهرقلا ئه هيف نإف تيدحلا ادع ر بدق كلذ كيرلا

 . لطابلاب هناسل ضوخ .

 . (يمالسإلا عمتجملا يف ءيسلا اهرثأو ةبيغلا» يباتك تعش نإ رظناو

 :لاق [ دوعسم نبا ] دبع ما نبا نع - ۳/۲٤

 ايندلا يف ًاريخ اهب هّللا هازج «هرصنف «نمؤم هدنع بيتعغا نم»
 ايندلا يف اهب هللا هازج «هرصني ملف «نمؤم هدنع بيتغا نمو ,ةرخآلاو
 . ارش ةرخآلاو

 دقف «ملعي ام هيف لاق نإ ,نمؤم بايتغا نم ارش ةمقل دحأ مقتلا امو
 . هّنَهَب دقف «ملعی ال ا هيف لاق نو «هباتغا

 دي حرشلا دب

 :( ةرخآلاو ايندلا يف أريخ اهب هللا هازج «هرصنف «نمؤم هدنع بيتغا نم )

 . بيغلاب هضرع نع ذرلاو نمؤملا رصن لضف هيف

 (مارملا ةياغ» يف امك ءاهنم ثيداحألا نم ددع ىنعملا اذه يف درو دقو

 1951١١(. ثيدحلا تحت

 ضرع نع در نم : لاق هل م هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر ءاذردلا يبأ نع

 نالا نين ایا هل.ناك هيا

6٠١ 



 ةالصلا هيلع لاق :تلاق ؛  اهنع هللا يضر ديزي تنب ءامسأ نعو
 نم هّقَتْعُي نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ةبيغلاب هيخأ ضرع نع بذ نم : :- مالسلاو

 . «راثلا

 ههجو نع هللا در ؛هيخأ ضرع نع در نم : :- مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . (ةمايقلا موي َراثلا

 اق ؛ينهجلا سن نأ نب ذاعم نع : )° ۸٩ ) «دواد يبأ ننس حيحص » يفو

 ا تش ل دراز اسوم يح يل لاق

 ا رو يي

 .(لاق امم چرخي

 ةرخآلاو ايندلا يف اهب هللا هازج «هرصني ملف «نمؤم هدنع بيتغا نمو )

 . باذعلاو نالذخلاب ةرخآلا يفو «هوحنو تاءالتبالاو كنضلاب ايندلا يف : ارش

 ىلإ ءامِإ ةّمقللاب هنع ربع :(نمؤم بايحغا نم ارش ةمقل ًالحأ مّقتلا امو)

 4هوُمُثْهِرَكَف اتْيَم هيخأ مُحَل لأي نأ مكدحأ بحيأ] :ىلاعت هلوق
 . ملعأ هّللاو ١1[« :تارجحلا]

 :(هّمَهَب دقف ملعي ال امم هيف لاق ْنِإو «هباتغا دقف « ملعي ام هيف لاق نإ)

 . هيلع ىرتفاو بذك : يأ :هتهب

 :اولاق ؟ٌةبيغلا ام نوُرْدَتَأ) :- مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم ىقتسم اذهو
 . هرکی ام كاا كرْكذ : لاق ملعأ ةلوسرو هللا

 دّقَف لوقت ام هيف ناك نإ :لاق ؟لوقأ ام ىخأ ىف ناك نإ تيأرُفأ ليق

٤١ 



 .(؟519) ملسم هجرخأ .( هتهب دقف هيف نکی مل نإو ؛هّتْبَتْعا
 ١  2ىلاعت هّللا لوقو ةبيغلا باب :

 :. لاق هللا ةيع وب باج نع نديضمر هذ

 اًمأو ,سانلا باتغي ناكف امهدحأ اّمأ ,ىلبو ؛ ريبك ىف نابذعي ال امهنإ»

 .«لوبلا نم ىذأتي ال ناكف رخآلا

 ةرسك لكب رمأ مث ءامهرسكف نيتديرجب وأ «ةبطر ةديرجب اعدف
 : هلع هللا لوسر لاقف «ربق ىلع تسرغف

 .«اسبيت مل وأ نيتبطر اتناك ام ءامهباذع نم نّرهيس هّنِإ امأ»

 . [ًارصتخم ۷٤ ح «قئاقرلاو دهزلا ك ه۳ :م ]

 + حرشلا

 يف ءاج :(امهابحاص بّذعُي نيربق ىلع ىتاف هي هللا لوسر عم انك )
 در ايبا رف ةا ب مل :(۲۰۸/۲) (لضفلا»

 . (ًادمع يوارلا امُهَمَهِبُأ وأ ؛هتقفش وأ هتداع ىلع حاضتفالا

 ٍرمأ يف سيل :يأ» :« ةياهنلا» يف لاق :(ريبك يف نابذعي ال امِهْنِإ :لاقف) ٠

 ال فيكو «ریښک ريغ هسفن يف هَل ال «هدارأ ول هلعف ىشيو امهيلع ربكي ناك
 تانج ناب دج انشر اريك کک

۲ 



 . (حيحصلا » ظافلأ ضعب يف امك ريبك هّنِإ ىلب : يأ : ( ىلبو )

 رمأ يف نابذعي ال امهّنأ هانعم :مهضعب لاق» :( 55/5 ) «ةاقرملا» يف لاق

 لوبلا سلسك نيروذعم اناكل الإو «هنع زارتحالا امهيلع ربكيو قشي

 امهيلع قشي مل هّنإف هيلع ًارتجي الو ساثلا همظعتسي اميف وأ «ةضاحتسالاو

 يف ريبك ريغ نيه امهيف رمألا نأ دري ملو «ةميمنلا كرتو لوبلا دنع راتتسالا

 1 . « نيدلا

 اب كاخأ كركذ :  مّدقت امك :  ةبيغلا :(سائلا باتغي ناكف امهدحأ امآ)

 1 . هرکی امب همْلَخ نم هيف

 کرب الو ىقالاب سحب الو يا ریا وم یا ناكفوحأآلا اناوز
 و و

 : يوونلا لاق «ءیربتسي هّرنتي «هزنتسي رعت ثيدحلااذه ريغ ىفو

 .( )١/8 «ءاورإلا» رظناو ف ري صقيا# لطفا و حيك اهلك »

E E CRO E ا( ةنطو ةديرجب اعدف ١( 

 ماد ام انيرخ مسي لو قوولا : يأ ] صوخلا هنع لازيو درجي يذلا : لخنلا

 .«حاحصلا راتخم » رظناو ءافَعَس ىّمسي امّنِإو صوخلا هيلع
 ب و 3 5 52 34 1 8 o م# ع ا

 نوهيس هنإ امأ : هع هللا لوسر لاقف ءربق ىلع تّسرخف ةرسك لكب رّمأ مث)

 2 ا ىف ا كرا نطر اهناك اهو ااف نع

 نانصغلا ماد ام ءامهنع َهّقَري نأ «يتعافشب تببحأف .نابَّدعي نيربقب تررم

 . (نيبطر

 لأس مالسلاو ةالصلا هيلع هْنِإ ليقف ربقلا ىلع امهعّضو اّمأ» : يوونلا لاق

 عا



 . كلذ ريغ ليقو ««اسبيي نأ ىلإ فيفختلاب :بيجأف امهل ةعافشلا

 اذهب اهوحنو صاوخألا نم روبقلا ىلع سانلا هلعفي ام يباطخلا ركنأ دقو

 .[روبقلا ىلع صاوخألا عضول لصأ ال :يأ] .هل لصأ ال :لاقو ثيدحلا

 ,(ةاقرم )

 : لاق سيق نع 2.6

 دق تيم لغب ىلع رمف «هباحصأ نم رفن عم ريسي صاعلا نب ورمع ناك
 :لاقف ,خفتنا

 لكأي نأ نم ريخ «هنطب ًالمي ىح اذه [نم] مكدحأ لكأي نأل هّللاو»

 .(ملسم محل

 * حرشلا *

 تيم لْغَب ىلع رمف «هباحصأ نم رفن عم ريسي صاعلا نب ورمع ناك )
 نم ريخ «هنطب المي ىّبح اذه نم مكدحأ لكأي نل هّللاو :لاقف ,خّفتنا دق

 ءررضلا نوشختو اذه مكعبطب نوهركت امك :يأ :(ملسم محل لكاي نأ

 محل لكأ ىلع بترتلاررضلا اوشختو اوهركت نأ مكل ىلوأف

 لا

 و ی لما و و ا ا ا

SSهمنا ين  

٤ 



 ۳۰۸ - هيلع كربو هيبأ عم يبص سأر سم نم باب - ۲۷۴

 ٦ /  - ۷۳۸لاق تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع نع :

 [يرفاعمو ةدرب همالغ ىلعو .

 ,ةدربلا ذخأتو «ةرمتلا هذه كمالغ يطعت نأ كعنمي ام «مع يأ : تلق
 ؟ةرمن هيلعو ناتدرب كيلع نوكتف

 يسأر ىلع حسمف لاق معن :لاق ؟اذه كنبا :لاقف يبأ ىلع لبقأف

 : لوقي هلت هللا لوسر تعمسل دهشأ كيف هللا كراب : لاقو

 .(نوسّتكت امم مهرسكاو «نولكأت امم مهومعطأ»

 .ةرخآلا عاتم نم ذخأي نأ نم ىلإ بحأ ايندلا عاتم باهَذ «يخأ نبا اي

 .ورمع نب [بعك ] رسَيلا وبأ : لاق ؟ لجرلا اذه نم ! هاتبأ يأ : تلق

 .[ 74 «قئاقرلاو دهرلا ك- ه٣ :م]

 ٭ حرشلا ب

 «يرفاعمو ٌةدرُي هيلعو- ًاخيش انيقلف باش مالغ انأو يبأ عم تجرخ)

 هيف عيرم ءاسك ليقو «ةططخم ةلمش :ةدربلا :(- يرفاعَمو ةدرب همالغ ىلعو

EAلا عع هيل  

 يه ليقو «رفاعم ىمست ةيرقب لمعي بايثلا نم عون : ميما حتفب يرفاعملاو

 )١٠١١/١۸(. «يوون» .ةدئاز هيف ميملاو ةيرقلا كلت تّلزن ةليبق ىلإ ةبسن

٥ 



 ةليبق يهو «رفاعم ىلإ ةبوسنم نَّميلاب دورب : يرفاعملا» : «ةياهنلا» يف لاق

 .(ةدئاز ميملاو « نميلاب

 .ءادن فرح يأ :(مع يأ :تلق)

 كيلع نوكتف «ةدربلا دخأتو «ةّرمُتلا هذه كمالغ يطعت نأ كعنمي ام )

 «ةرّم يهف بارعألا رزآم نم ةططخم ةلمش لك :ةرمنلا :( ؟ةرمن هيلعو ناتدرب

 ANOS AOE انهن اي دنحم

 فّرصتب (ةياهنلا» .فوص نم ةططخم رزأ يهو ؛ةبلاغلا تافصلا نم يهو

 :لاقو يسأر ىلع حّسمف لاق «معن :لاق ؟اذه كنبا :لاقف يبأ ىلع لبقاف)

 كيربتلاو هيبأ عم يبصلا سأر سم ثيدحلا دهاش اذه :(كيف هللا كراب

 مهوسكاو «نولكات امم مهومعطأ : لوقي هي تا بيها

 عاتم نم ذخأي نأ نم يلإ بحأ ايندلا عاتُم باهذ «يخأ نبا اي .نوسّمكت امم

 ر ا E درت علال

 امم مهوسبلأو «نولكأت امم مهومعطأ» : هلل يبتلا ثيدحب هرات هيف

 ؛ةمايقلا موي هتانسح نم همالغ ذخايف ريصقت هنم ردبي نأ يشخف «« نوسبلت

 .ايندلا ىلع ةرخآلا رّثآف «دابعلا هروب اذ ن5

 ؛اهب مهلمعو هي لوسرلا ثيداحأ  مهنع هللا يضر ةباحصلا ميظعت هيفو

 كلذ مهفلك امهم

 .(۱۸۷/۱۳۸) رظناو

ANÎ 



 ".5 ۔ ضعب ىلع مهضعب مالسإلا لهأ ةلاد باب - ۳

oVلاق دايز نب دمحم نع ۔ نسور : 

 لزن اًمرف «مهيلاهأب دحاولا لزنملا يف نونوكيل مهّنإو « فّلّسلا تكردأ
 فيّضلا بحاص اهذخأيف راّثلا ىلع مهدحأ ٌردقو فضلا مهضعب ىلع
 ت نقف ا نم: لوقف ني ها ردقلا ا
 :ردقلا بحاص لوقيف ءانفيضل اهانذخأ نحن : فيلا

 . (اهوحن ةملك وأ) «اهيف مكل هّللا كراب»

 لإ مهنيب سيلو «كلذ لغم اوزبخ اذإ زبخلاو :دّمحم لاقو :ةيقب لاق
 .بصقلا ردج

 .هباحصأو دايز نب دمحم : كلذ انأ تكردأو : ةيقب لاق

 *ب حرشلا

 ىلع هب لدن ام :ةلادلا :(ضعب ىلع مهضعب مالسإلا لهأ ةّلاد باب)

 .(طيسولا» . كقيدصو كميمح

 . (ارتجا هتيحصب هيلع لدأو هيلع طرفأف هتبحمب قثو : هيلع لدأ» : هيفو

 . ( ةلزنم هدنع كل نم ىلع ةّلادلا ... » :« ةياهنلا» ىفو

 لزن اميرف «مهيلاهاي دحاولا لزنملا ىف قوتوكيلاههنإو «قلسلا تكردأ)

 فيّضلا بحاص اهذخايف «راثلا ىلع مهدحأ ٌردقو «فيَّضلا مهضعب ىلع

 . دهاشلا وه اذهو «مالسإلا ىف هوخأ اهذخأي :يأ :( هفيضل

EV 



 : فيضلا بحاص لوقيف ؟ردقلا ذل لا وعام ذل هقفقر ش

 ةملك وأ اهيف مكل هللا كّراب :ردقلا بحاص لوقيف ءانفيضل اهانذخأ نحن

 . كلذب ًارورسو اوعدص اع أضر :(اهوحن

 .صنلا يوار دايز نبا وه : دمحم :( دمحم لاقو :ةيقب لاق )

 روضح وأ ةجاحلا دنع هوخأ هذخأي :يأ :( كلذ لثم اوزبخ اذإزبخلاو )

 فا

 نب دمحم :كلذ انأ تكردأو :ةّيقب لاق . بّمعَقلا ٌردج الإ مهنيب سيلو )

 بيبانأ يذ تابن لك : بّصَقلاو « رادج عمج :رّدجلا :(هّباحصأو دايز
3 

 . ةفوجم

 يف اودهزي ىتح اذه نوكي نلو «مالسإلا لهأ نيب رشتنت ةلادلا هذه تيل

 ىلاعت هللا دنع اميف ًاعّمظ ؛هلامو هماعط نم ذخؤُي نأ مهدحأ حرفيو ءايندلا

 . هّللا يف هناوخإل اًبح مث «هتمحرو هترفغم ءاجرو

 اا ايندلاهّبحل ؛كلذب ممي مل هَّنَأل هلعف ىلع ٌروكشم الا

 هب لعف هنأ ولو «ءاخسلاو بيطلا نم هسفن لمحت امل نكلو ءاهنم ةدازتساو

 و ا و ىلع اا كش قريش ةووزس ناكل ةوه ل كْفف اه

 هللا لأسنف  ليلقلا نم لقا كش الب مهو كلذ نم انتّمأ لخت مل هلل دمحلاو

 يف تناك امك «نيملسملا دنع ةّلادلا هذه دوعت نأ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا

 ٍءيش لك ىلع هنإ .مهمومغ بهذيو «مهبورک جّرفي نأو «حلاملا مهفلس

 .ريدق

E۸ 



 ٤ _ ل هسفنب هاَيِإ هتمدخو فيضلا ماركإ باب ٠١م
 ۸/ - ۷٤١ةريره يبأ نع :

 لاقف ىالا الإ انعم ام :نلّقف ؟هئاسن ىلإ ثعبف « هلت يتلا ىتأ ًالجر نأ

 : هلت هللا لوسر

 هب قلطناف ءانأ :راصنألا نم لجر لاقف «؟اذه (فّيَضي وأ) مضي نم
 . لي هللا لوسر فيض يمركأ : لاقف هتأرما ىلإ

 يحلصأو «كماعط يئّيه : لاقف «نايبصلل توق الإ اندنع ام :تلاقف

 1 .ءاشع اودارأ اذإ كنايبص يمّونو .كجارس

 اهنأك تماق مث ءاهنايبص تمّونو ءاهجارس تحلصأو ءاهماعط تأّيهف
 .نييواط اتابو ؛نالكأي امهّنأ هنايري العجو ,هتأفطأف اهجارس حلصت

 لب لاقف ء هلل هللا لوسر ىلإ ادغ حبصأ اًملف

 .«؟امكلاعف نم (بجع وأو هّللا كحض دقل»

 قوي نمو ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع َنوُرئؤُيو إل : هللا لزنأو
 .[9 :رشحلا] 4 نوحلفملا مه كملوأف هسفن حش

 :م . مهسُفْنَأ ىلع نورئؤيو ل ب ” ءرشحلا ةروس- 55 ريسفتلا ك- 55 :خ]
 ١۷١[. ح ,ةيرشألا ك- "5

 * حرشلا

 :(لامكإلا لامكإ» يف لاق : ( ؟هئاسن ىلإ ثَمبف « هلي ّيبّنلا ىت ًالجر نأ )

 ا الوكأا3ي
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 .ايندلا يف هجاوزأو هلت يبنلا دهر هيف : ( ءاملا الإ انعم ام :نلقف)

 يذلاو : تلاقف هئاسن ضعب ىلإ لّسراف» )7١54(: (ملسم حيحص) يفو

 .«كلذ لثم نهلك نلف ىتح . .. ءام الإ يدنعام قحلاب كعب

 حيحص) يف : (؟اذه- فّيَضُي وأ مضي نم : هَ هللا لوسر لاق )

 :هدّللا همحرب ةليللا اذه فيي لجر الأ: فتصل

 عطتسي مل اذإ هفيض فّيضُي نم بلط يف ؛ملسملا هيخأ ىلع لجرلا ةّلاد هيف
 . كلذب هسفن موقي نأ

 . هفّيضأو كلذ لعفأ :يأ :(انأ :راصنألا نم لجر لاقف )

 ام :تلاقف هلت هللا لوسر فيض يمركأ :لاقف هتأرما ىلإ هب قّلطناف )
 : ينامركلا هلاق ام يدنع اهلضفأ ًالاوقأ ءاملعلا ركذو : ( نايبصلل توق الإ اندنع
 نال ةليللا كلت مهئاشع نع مهرّبص تّملَع تناك اهّنأ لاقي نأ نسحألاو)
 (ةدمع) .ملعأ هّللاو «(هب ررضتي ال ةعاس لكألا نع ربصي دق ناسنإلا

 .(5؟8/19)

 : يأ : كجارس يحلصأو :(كجارس يحلصأو «كماعط يغيه :لاقف)

 اهّئاك تماق ٌمث» : ظفلب هدعب يتأي امك ؛جارسلا نيحلصت كّنأبك يرهاظت

 .ملعأ هّللاو ««اهجارس حلصت

 حيحص» يفو نيعضوملا يف لصألا اذك : يحلصأو :انخيش قيلعت يف ءاجو

 :هلوقب ظفاحلا هرّسفو ءاضيأ نيعضوملا يف «يحبصأو» انه هدانسإب «فلؤملا
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 .(هيدقوأ : يأ .عطق ةزمهب)

 .E1) ) «ةاقرملا» يف لاق :(ءاشع اودارأ اذإ كنايبص يمونو)

 . «دالوألا ةداع وه امك اوهتشيف فيضلا لكأ اوري نإ مهَّنأ دصق هنأكو»

 اهّنأك تّماق مث ءاهنايبص ْتَمَونو ءاهجارس تَحلصأو ءاهماعط تيهف )
 :نييواط : (نيّيواط اتابو «نالكأي امهّنأ هنايري الّعجو «هّئأفطاف اهجارس حلصُت
 1 ش ۰ ا

 ىلع َلبقأ حابصلا ناك اّمَل : يأ :( هلت هللا لوسر ىلإ ادغ حبصأ اًملف)

 . كلذ نع هلأسيل هلع هللا لوسر

 ةفص تابثإ هيف :(؟امكلاعف نم بجع وأ هللا كلحض دقل : هلي لاقف)

 هنا هلولجس قيلت امه لات هلل بجعلاو كحفلا

 . مهريغ وأ ءارقفلا وأ مهفايضأ نومدقي : يأ :(4 نورثؤيو ]$ : هللا لزنأو)

 فا قانو ةا ا :( ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع )

 . صرح عم لخبلا :حشلا :(4 هسفن حش قوي نمو )
 « ءاقبلا :حالفلاو .دولخلاب نوزئافلا : يأ :( # نوحلفملا مه كئلوأف ©)

 . «حتف» . هبّلط كردأ ىنعمب :حلفأو

 عمجأ دقو «هيلع ثحلاو راثيإلا ةليضف هيف» :(١؟/5١) يوونلا لاق

 امأ «سوفنلا ظوظحو ايندلا رومأ نم هوحنو ماعطلاب راثيإلا ةليضف ىلع ءاملعلا

 . (ىلاعت هلل اهيف حلا نال اهب رثؤُي ال نأ لضفألاف تابرقلا

 انجاوزأ همّلعنو همّلعتن نأ يغبني ؛راثيإلا يف ميظغ سرد ثيدحلا اذه يفو

 .لمعلاو ءادتقالاو يساتلل ءاهلاثمأو ةصقلا هذه مهل يكحنو ءانناوخإو انًءانبأو

١ 



 ءانبألا ةباجستسا هيفو «تاعاطلا ىلع اهجوز عم ةحلاصلا ةأرملا نواعت هيفو
 ا

 باحصأ نأ ملعو جارسلا افطُي مل ول ذإ «فيضلا روعش ىلع صرحلا هيفو
 يف فّرصتلا نسخ هيفو ؛هيف ام جرحلا نم كلذ يف ناكل ؛اولكأي مل لزنمل
 . ةجرخلا فقاوملا

 اهبحاصل نإ لب «كلذك تسيلو بذكلا نم َنَظُت دق رومألا ضعب نأ هيفو
 هنايرُي العج امئيحو ءاهجارس حلصت اهّناك تماق نيح كلذو نا ع
 .نييواط اتابو نالكأي امهنأ

 ٥ _ ةزئاج باب الضيف  ٠٠١

 : لاق يودّعلا حيَرش يبأ نع - ۷/۹

 : لاقف هلي ينل ملكت نيح «يانيع ترصبأو «يانذأ تعمس

 للاب نمؤي ناك رمو ؛هراج مركيلف ,رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نم»

 1 .«هتزئاج هفيض مركيلف «رخآلا مويلاو

 : لاق ؟هَللا لوسر اي هتزئاج امو : لاق

 هيلع ةقدص رهف كلذ ءارو ناك امف «مايأ ةثالث ةفايّضلاو ءةليلو موي»
 .[1/47 | هج رح یتح هدنع يوي نأ هل لحي الو ]

 .«تُمصيل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نمو
 ح «ناميإلا ك ١ :م يف هضعبو .هللاب نمؤي ناك نم ب١ «بدآلا ۷۸-9 :خ]
[YY 

E۲ 



 ب حرشلا *

 هيف :(لاقف ل اي و س

EREربتعنلو رك دنلف ءكّشلا نم زرحتلاو هَ . 

 للاب نمؤي ناك نمو «هراج مركيلف ,رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نم )
 : ةزئاجلا : ( ؟ِهّللا لوسر اي هُزئاج امو :لاق . هتزئاج هّفيض مركيلف ءرخآلا مويلاو

 .«ةدمع» . مهيلع هزاوج قح ِهّنأل «زاوجلا نم ةقتشم ءاطعلا يه

 لاقي امك ؛هتزجأ :لاقي «ةيطعلا :ةزئاجلا :«لامكإلا لامكإ» يفو

 .هتيطعأ

 دقف «لاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخي ماركإلاب رمألا» : ظفاحلا لاقو

N RTO O EE 

 . « لضفلا» يف يناليجلا

 ةقدص وهف كلذ ءارو ناك امف ؛مايأ ةثالث ةفايضلاو :ٌةليلو موي :لاق)

 ٠ نيمويلا يفو .ةليللاو مويلا يف ربلا يف هديزي : يأ :ءاملعلا ضعب لاق : ( هيلع

 اهيلع دازامو هّقح ىضم دقف «ثالثلا ىضم اذإف «هرضحي ام هل مقي نيرخآلا

 .ريسي فذحب (1517/١١١)(ةدمع» .ةقدص وهف

 «ةقدص وهف كلذ ءارو ناك امف» :-_ فذحب_ («لامكإإلا لامكإ» يف لاقو

 ءاطعلل ضرعتل هلا نحب ىلإ ةيحتستملا ةتمراكلاو ةفايبقلا دروع تمنع انآ

 . « لاّؤسلاو

 ب یا غ يرك نادي لحي الوو

 . هردص قيضُيو جّرحلا يف هعقوي : يأ : ( هجري ىّتح)
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 هللا نال :(تّمصيل وأ ًاريخ ُلّمَّيلف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك ْنَمو )

 . هتعاط ىضتقي هناحبس هب نامبإلاف ءريخ نم الإ تمصلاب رمأي ىلاعت

ETنقلا  Eنلفأ ياونك اريك لاق  
 ىضتقي رخآلا مويلاب ناميإلاف ءاقشلا لهأ نم وهف كلذ ريغ لاق نمو «ةداعسلا

 لهأ نم هللا انلعج .باذعلاو ءاقشلا نم فونلاو «ميعنلاو ةداعسلا يف عمطلا

 .راتلا لهأ نم نوكن نأ هّللاب ريجتسنو ةداعسلا

 وأ ريخلاب قطنلا ىلع زفحت ؛رخآلا مويلاو هّللاب ناميإلا ةقيقح نأ لصاحلاو

 .قيفوتلا هّللابو ءٌرشلا نع تمصلا

 .(١١؟/ا/ه) ثيدحلا رظناو

 م17  مايأ ةثالث ةفايضلا باب - ۷٠

 : لَم هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع - ۷٤۲/۰

 .(ةقدص وهف كلذ دعب ناك امف ,مايأ ةثالث ةفايضلا»
 .[79148 ح «ةفايضلا يف ءاج ام ب_ ه «ةمعطألا ك- 55 : د ]

 *٭ حرشلا د“

 .مّدقت :(ةقدص وهف كلذ دعب ناك امف «مايأ ةثالث ةفايضلا )

 «كلذ نم رثكأ فيضلا ةماقإ ميرحت ىلإ ءاعإ .«ةقدص وهفرد هلت هلوق ىفو

 .هلبق يذلا ثيدحلا ىف احيرص كلذ غاج دقو

 لزنملا بحاص ىّفاو اذإ ةجاحل ثالث قوف ةفايضلا زاوج ىلإ ًاضيأ ءاِإ هيفو

٤ 



 اجلي نكلو «دحأ لكل لت ال ةقدصلا ناش وه امك «كلذل هردص حرشناو
 . ملعأ ىلاعت هّللاو «ةفورعم طورش نمض ؛ةجاحلا دنع اهيلإ

  VYاج رب واد عيقي ال باير - ۳

 ةدايزلا هنمو باب لبق مدقتلا يودعلا حيَرش يبأ ٌثيدح هتحت دنسأ ]

( °74 /41)]. 

 ١ 4  هئانقب حبصأ اذإ باب - ۸

  ۷٤٤/١هلل ىلا لاق : لاق ّىماشلا ةيرك يبأ مادّقملا نع :

 نيد وهف هئادفب حبصأ نمف «ملسم لك ىلع بجاو قح فيضلا ةليل»
 .(هكرت ءاش نإو ؛هاضتقا ءاش نإف ؛ءاش نإ هيلع

  ه بدألا ك 88 :هج ۰ ح «ةفايضلا يف ءاج ام ب- ه ةمعطألا ك 55 :د]

 .[751/7 ح «فيضلا قح ب ا

 نب حرشلا

 ا ا حتا دك مک لك یل جار وس 5
 1 ش .رادلا مامأ عستملا- ءافلا رسكب

 .رادلا بحاص ىلع نيد : يأ :( هيلع ريد وهف )

 .فيضلا :ىأ : (ءاش نإ)

 .هقح بّلط : يأ : (هاضتقا ءاش نإف )

 .هقح بلطي مل : يأ :(هكرت ءاش نإو)
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 تناك ثيدحلا اذه لاثمأ» : يطويسلا لاق :( ۲٠٤/٠٠١ ) «نوعلا» يف لاق
 :ةايبرجو خس ر ا و و نزلا وف

 ,(77/17) حرشلا رظناف «يأرلا اذه يوونلا فٌعض دقو : تلق
 ةداعلاو فورعملا قيرط نم اًقح اهآر هنأ كلذ هجو » :يباطخلا مامإلا لاق
 تاداعو ماركلا مّيش نم هيلع مايسقلا نسحو فيضلا ىرق لي ملو ا
 نمو : هلل لاق دقو «مولَم هبحاصو نّسلألا ىلع مومذم ىرقلا عنمو «نيحلاصلا
 )٠۲/۷١([. مدقت] .«(هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك

 .(نوعو»

 ليلد حرصأ ثيدحلاو «بجاو قح فيضلا ةليل :« بيرثتلا حرط» يف ءاجو

 .(؟1/5١) (لضفلا» يف هرّكذ .ةفايضلا بوجو ىلع

 . ىلاعت هّللا 05 نإ يتآلا ثيدحلا يف ليصفتلا يتأيسو

 م16 - ًامورحم فيّضلا حبصأ اذإ باب - ۹

oVلاك ماع قو غ اع ؟ئعهإ  

 ىف ىرت امف ءانورقي الف موقب لزننف انشعبت كّنِإ هللا لوسر اي : تلق
 ٠ :انل لاقف ؟ كلذ

 اولعفي مل نإف ؛اولبقاف فيّضلل يغبني امب مكل رمأف موقب متلزن نإ
 ' .«مهل يغبني يذلا فيّضلا قح مهنم اوذخف

 . ۲٤٣١١ ح «هملاظ لام دجو اذإ مولظملا صاصق ب- «بصغلاو ملاظملا ك - 5 :خ]

 ١١۷[. ح «ةطقللا ك.- ١“ م
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 ت

 کک يدا سكي

 #4 حرشلا د“

 . كلذ وحن وأ ةوزغ وأ ةوعدل : ( انّقعُبَت كْنِإ ءهّللا لوسر اي قلق

 يأ .(اننورقي ال) (نيحيحصلا» يف :(انورُقُي الف موقب لزننف)

 :( فيضلل يغبني ام مكلرمأَف موقب متلزن نإ :انل لاقف ؟كلذ يف ىرت امف)

 .امهعبتي امو بارشو ماعط نم «ماركإلا نم : يأ

 اوذخات نأ الإ اوبأ نإ) :( ۱۲۹۲ ) («يذمرتلا ننس حيحص »يف : ( اولّبقاف )

 اخف اهرك

 : ظفاحلا لاق : ( مهل يغبني يذلا فيضلا قح مهنم اوذُحف اولّعفي مل نِإَف)

 نم عنتما ول هيلع لوزنملا نأو ءبجاو فيضلا ىرق نأ ثيدسحلا اذه رهاظ »

 نيبو «ةدّكؤم ةنس مهدنع اهنأ روهمجلا يأر ركذ مث : ءارهق هنم تالخأ ةفايضلا

 ىلع كلذ لمح اهنم حجر ةديدع ةبوجأب بابلا ثيدح نع مهتباجإ

 . ديرملا تعش نإ ( )٠١8/5 (حتفلا » رظناو 2(« نيرطضملا

 تسيل ةفايضلا نأ ملعاو» :. فذحب )۲٠۷/٠١( «نوعلا» يف ءاجو

 :رومأل اهبوجو ىلإ ضعبلا بهذ نكل . ءاملعلا روهمج دنع ةبجاوب

 ريغ يف نوكي ال اذهو «كلذ كرت نمل لاملا ذخأب ةبوقعلا ةحابإ : لوألا

 :بجاو

 ريغ كلذ لبق ام نأ حيرص هّنإف ««ةقدص كلذ ىوس امف» :هلوق : يناغلاو

 ر لو ةقالبم

 ١۷١ /۷٤٤(. ) رظنا .««قح فيضلا ةليل : هلي هلوق : ثلاغلاو

 عال



 ((59551) (هجام نبا ننس حيحص) «(ةبجاو ةفايضلا ةليل» :ةياور يفو

 .بوجولاب حيرصت اذهف

 ةبيطب الإ لاومألا ةمرح ثيداحأل ةصّصخُم ةفايضلا ثيداحأ تناكو

 . (لينلا» يف ليصفتلاو سفنألا

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «حجرألا وه اذهو : تلف

 ٠٠١  هسفنب فيّضلا لجرلا ةمدخ باب - 6

Ve oVدعس نيب لیس وع د  

 هتأرما تناكو .هسرع يف هل ع ىلا اعد يدعاسلا دينا ابأ نأ

 لوسرل تعقنأ ام نوردتأ :[ لاق وأ] تلاقف «سورعلا يهو ذئموي مهمداخ

 .روت يف ليللا نم تارمت هل تعقنأ ؟ هت هللا

 .[85ح «ةبرشألا ك- 35 ا برشي ال نأ فلح اذإ ب۔۲۱ «نامیألا ك- ۳ :خ]

 *# حرشلا *“

 : ( مهّمداخ هتأرما تناكو ؛هسرع يف هيت يبنلا اعد يدعاسلا ديّسأ ابأ نأ )

ESىلع نات  Oامعو بلك  E 

 )٣/.

 دارملاو «ىثنألاو رك ذلا هيف يوتسي «لوعف نزو ىلع :(سورعلا يهو ذئموي)
 .(ةدمع) .ةجوزلا انه هب

 نم تارمت هل تَعَقنأ ؟ هَ هللا لوسرل َْتَعَقْنَأ ام نوردتأ : لاق وأ تلاقف)

 .هنم أضوتي دقو «ةراجح وأ ساحن نم ءانإ :روت : (روت يف ليللا
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 ءانثأ ىلإ ليللا ءانثأ نم ةدملا هذه لثم يف ۲٠۲/۹ (:.٠ ) (حتفلا ١ يف لاق

 .(ركسي مل رمختي ملاذإو رمختي ال راهتلا

 .«هايإ هتقسف » :«نيحيحصلا » يف

 هتثامأ ماعطلا نم هع يبنلا غرف اًملف» )١١۱۸۲(: ( فنصملا حيحص) يفو

 .«كلذب هُفحَتُت هتقسف هل

 .هتصصخ :هتَمَحْتَأو .اهديب هتسرم : هتثامأو

 ماعّطلا نم هلع هللا لوسر ّعَرَف اًملف» )5٠١5(: (ملسم حيحص) يفو

 بحاص صيصخت زاوج اذه يفو» :( 178 ۰۱۷۷/۱۳ ) يوونلا لاقو

 مهراثيإل نرقابلا ذاتي مل اذإ ؛بارشلاو ماعطلا نم رخافب نيرضاحلا ضعب ماعطلا

 كانه نورضاحلا ناك امك ؛كلذ ريغ وأ هفرش وأ هحالص وأ هملعل صّصخخلا

 تلا هبرش امإو «یرج امب نوحرفُيو هماركإب نورَّسيو هلي هللا 0 نورثؤي

 اهكرت يفو ءاهيف ةدسفم ال يتلا هتباجإو بارشلا بحاص ماركإ :امهادحإ

 .« ملعأ هّللاو زاوجلا نايب : ةيناثلاو

 (ةيمالسإلا ةبتكملا ةعبط ) ( 17/5 ص) « فافزلا بادآ» يف انخيش لاق

 : ( لاجرلا ةمدخ ىلع سورعلا مايق ) ناونع تحت

 تناك اذإ ؛اهسفن سورعلا نيوعدملا ةمدخ ىلع موقت نأ نم ساب الو »

 . دعس نب لهس ثيدحل ةنتفلا تنمأو ةرتسقعم
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 ةينامث اهيف طرّتشيو «ةعورشملا ةرتسلا ينعأ :- ىلاعت هللا هظفح.  لاقو

 : ءايشأ

 .نيفكلاو هجولا لإ ندبلا عيمج باعيتسا ١-

 سفت ىف هز كوكي ال نأ ۲

 . فقالا[ E نيف وكا ۳

 .هقيضل اهمسج نم اعيش فصي ال نأو 4
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 :لاجرلا سائلا هيفي الو 5

 . تارفاكلا سابل الو -۷

 .«ةرهش سابل نوکی الو -4

 ۳۱۷ - يّلصي ماقف اماعط هفيض ىلإ مّدق نم باب 2 ۱

 : لاق بّنعَف نب ميعن نع - 717 8

 ؛نهتمي :تلاق ؟رذ وبأ نيأ :هتأرمال تلقف ,هقفاوأ ملف َرذ ابأ تيتأ

 1 .نآلا كيتأيس

 يف ,رخآلا زجع يف امهدحأ رَطَق دق «ناريعب هعمو ءاجف «هل تسلجف

 نم ام «رذ ابأ اي :تلقف ءاج مث ءامهعّضوف ,ةبرق امهنم دحاو لك قع

 : لاق ! كنم اقل يلإ ضغبأ الو كنم ابق ىلإ بحأ ناك هاقلأ تنك لجر
 ۰ ؟اذه عمجي امو ؛ كوبأ هل
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 ال : لوقت نأ كتيقَل نإ بهرأ ةّيلهاجلا ىف ةدؤوم تدأو تنك ىْنِإ :لاق

 : لاق ء.جرخمو ةبوت كل : لوقت نأ وجرأ تنكو «كل جرخم ال «كل ةبوت
 . فلس اًّمع هللا افع : لاق ,معن : تلق ؟تبصأ ةّيلهاجلا يفأ

 تعفترا ىتح «تبأف اهرمأ مث «تبأف «ماعطب ائيتآ :هتأرمال لاقو
 امو : تلق هلل هللا لوسر لاق ام نودعت ال نكنإف ؛هيإ : لاق ءامهتاوصأ

 : لاق ؟نهيف هل هللا لوسر لاق

 نِإو ءاهرسكت اهَميقت نأ ديرت نإ كّنِإو ,عّلض [نم تقلخ ] ةأرملا ّنِإ»
 .«ةغلبو ادوأ اهيف َّنِإف اهيرادت

 يّنِإف ؛ كّنّلوهأ الو «لك :لاقف «ةاطق اهّنأك ةديرفب تءاجف تّلوف

 . لكأف لتفنا مث «عوكرلا بذهي لعجف , يلصي ماق مث .مئاص

 تبذك ام «كوبأ هلل : لاق ! ىببذُكَت نأ فاخأ تنك ام هّلل انِإ :تلقف

 رهّشلا اذه نم تمص ىّإ ؛ىلب : لاق ؟مئاص كّنأ ينربخت ملأ : تلق
 .ماعطلا يل لحو «هرجأ يل بتكف «مايأ ةثالث

 .[ ىلوألا ةعبطلا ( ٠١-١٠١١ : هر دمحأ مامإلل «دنسملا» رظنا]

 *٭ حرشلا

 مقرب «ةباصإلا» رظناو هلت هللا لوسر باحصأ نم : ( رَتْعَف نب ميعن نع )

.(AVYA) 

 ةأرملا تير «هدجأ ملف» :دمحأ ظفل :(هقفاوأ ملف رذ ابأ تيتأ :لاق)
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 «لضفلا» يف يناليجلا هرَّكذ .(هل ةعيض يف كاذ وه :تلاقفاهتلأسف

 .(5؟١/؟١

 : ميملا حتفب ةنهَمْلا يف : يأ :(ْنِهَّتْمي : تلاق ؟رذ وبأ نيأ :هتأرمال تلقف )

 .ةمدخلا : يأ

 .«ميملا رسكب ةنهم لاقي الو : «قئافلا » يف لاق

 ا و ا ل اف نا ناف ا

 «ةبرق امهنم دحاو لك قنع يف «رخآلازجع يفامهدحأ َرطَق دق)

 «قّسن ىلع لبإلا شت نأ :راطقلاو ةراطقلا » :(ةياهنلا» يف لاق :(امهّعّضوف

 ا فلك و

 ادو اقام امهقاسو هيلإ هّمض : هريغ ىلإ ريعبلا رطَق» : (طيسولا » يفو

 اًيقل َّيلِإ بحأ ناك هاقلأ تدك لجر نم ام ءرذ ابأ اي :تلقف ءاج مث )

 ظفل يف ماللا : كوبأ هّلَل : (كوبأ هلل :لاق !كنم ايل يلإ ضغبأ الو «كنم

 . . بجعتلل ةلالجلا

 !ناعمتجي فيكف ناضيقن ناذه : يأ :(؟اذه عمجي امو )

 هتنبا لجرلا نفد :ةدوؤوملا دأو : ( ةّيلهاجلا يف ةدؤوَم تدأو تنك يْنِإ : لاق )

 .ةيح

 نأ وجرأ تنكو «كل جّرخم ال ؛كل ةبوت ال :لوقت نأ كّتيقَل نإ بهرأ)

 ناك هاقلأ تنك لجر نم ام» :هلوقل ليلعت اذهف :( جرخمو ةبوت كل : لوقت

Iكنم !). 
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 ؟ةيلهاجلا يف تذأو : يأ : (؟تّبصأ ةيلهاج لا يفأ :لاق )

 ليف ام ےک ا فرس نع هللا ا ار

 تّعَنتماو تضف : يأ :(تّباف اهرَمأ مث «تبأف «ماعطب انيتآ : هتأرمال لاقو )
 . كلذ نع

 نا فلو دارا ةنملك إلا اه ازا تعفترا ىدح)

 . «لضفلا » يف يناليجلا هركذ . « كنع ينعد ًاهيإ»

 هلم هللا لوسر لاق امو :تلق هلي هللا لوسر لاق ام نودعت ال نکنإف)
 لاق» :( ۳۹۷/٤ ) (ةفحتلا) يف ءاج :( عّلض نم تقل ةأرملا نإ :لاق ؟نهيف
 . ىهتنا .ةئنّوم فورعم عّذجو بتعك : عّلضلا :«سرداقلا » يف

 يف جاجوعا نهقلخ يف ءاستلا نأ ينعي جوعم وهو بنجلا مظع وهو
 .«هيلع نلبج اًمع نهريغي نأ دحأ عيطتسي الف «لصألا

 اهنأش فالخ هّنألو «هل اهتيلباق مدعل : عزت امی نأ كيوت نإ كّنِإو )

 .ًاطقتلم (ليلد» . اهقالط اهرسكو ءاهدادعتساو اهعسو يف سيلو

 :اهيلع ترو روعألا تجلاع: يا« اهيرادق نإوو

 . جوعلا :دوألا : أدوا اهيف ناف )

 اهنع لضفي الو ةجاحلا دسل يفكي ام :ةغلبلا :( ةَعلبو )
 الدر نطو یب ااف وا ا ا ىلع ع لو نإ : عملا

 . ةّتبلا ةأرملا نع ءانغتسالا نكمي

 ال يذلا عئاجلاك تنأف اهجوع لمعحت ملو اهرادت مل اذإ : ةفلاخلا موهفمبو
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 عم اهنع ينغتست الف «هتجاح هب هسی ام ىقلي الو هعوج هب تكسُي ام دج

 .ركذ يذلا فصولا

 ةايحلا رثؤُي يشحولا مامحلا نم ٌعون : (ةاطق اهّناك ةديرثب تءاجف تلو )

 عطقيو تاعامج ريطيو «ضرألا يف ةرفح يف هّضيب عضيو «ءارحصلا يف

 هنت دقت (طيسولا» فر هضيبو ةعساش تافاسم

 .هنع هللا ىضر «رذ وبأ لئاقلا :(لاقف )

 .كتفيخأ ال يأ : ( مئاص ياف كتلوُهَأ الو لك

 .( ةياهنلا»

 :( 777/5١ «لضفلا» يف لاق «هتالص نم فرصنا :يأ :( لتقنا مث )

 مث «براقأ وأ عبشأ نأ ىرحتي هتيأرو [عوكرلا :يأ] هفّقخيو دمحأ دنعو»

 .( يعم هدي عضوف ءاج

 ام «كوبأ هّلل :لاق !ىنبذُنكَت نأ فاخأ تنك ام هلل اإ :تلقف «لكاف)

 لكأت فيكف :يأ :(؟مئاص كأ ينربخت ملأ :تلق «ينتيقل ذم تبذك

 ؟نآلا

 .هلاطيإ ديفيو (ةصاخ يفنلا هب باجي «باوج فرح :( ىلب :لاق )

 ةنسمحلا نال :(هرجأ يل بتكف «مايأ ةثالث رهّشلا اذه نم تمص يْنِإ)

 كلذو «ةبوثملاو رجألا:يف رهشلا مايص لدعت مايأ ةثالث مايصو ءاهلاثمأ ةرشعب

 قيدصت هللا لزنأف (رهدلا مايص كلذف ,مايأ ةثالث رهش لك نم ماص نم »
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 «[ ٠٠١ :ماعنألا] 4 اًهلاَمُمَأ رشع ُهَلَف ةَنسَحْلاب ءاج نمل :هباتك يف كلذ
 . ( مايأ ةرشعب مويلا

 نباو يئاسنلاو (نسح ثيدحو :لاقو «هل ظفللاو يذمرتلاو دمحأ هاور

 : يئاسنلل ةياور يفو .«هحيحص » يف ةميزخ نباو هجام

 .«رهشلا موص هلف وأ ءرهشلا موص مت دقف ءرهش لك نم مايأ ةثالث ماص نم )

 )١١5١١(. ( بيغرتلا حيحص » نع

 ال ماعطلا نال هب يل نذأو كعم نآلا يل َلَح :يأ : (ماعطلا يل لحو)
 .ًاراهن مئاصلل هب نذؤي

 .قيلعتلا يف انخيش راشأ امك «كعم» :ةملك دمحأ ةدايز اذه حضويو

 نيدضلا نيب بنعق نب ميعن عمج امكو :(١؟؟/١7 (لضفلا» يف ءاج

 فطلأ ةتكن عم «هلعف يف نيّدَّضلا نيب - هنع هللا يضر  ٌرذ وبأ عّمج ؛هلوق يف
 .(ريبك عفنأ داشرإو ريثكب هنم

 ۳٠۸ - هلهأ ىلع لجرلا ةقفن باب 5

 ٥/ - ۷٤۸لاق هم يبنلا نع «نابوت نع :

 ىلع هقفنأ رائيدو «هلايع ىلع هقفنأ رانید ؛لجرلا هقفش رانيد لضفأو»

 .«هّللا ليبس يف هتباد ىلع هقفنأ رانيدو هللا ليبس يف هباحصأ

 ىلع قفني لجر نم ًارجأ مظعأ لجر يأو « لايعلاب ًادبو :ةبالق وبأ لاق
 ؟لجو رع هللا مهّينغي ىتح ؛راغص لايع

 .[۳۸ ح «ةاكزلا ك ۲ :م]
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 *ب حرشلا

 :«ناسللا» يف :(هلايع ىلع هّقَمْنَأ رانيد ؛لجّرلا هقفنُي رانيد لضفأ)

 .(مهلوعيو مهب لّفكتي نيذلا :لجرلا لايع»

 . مهملاف مهألاب ءدبلا هيفو «لايعلا ىلع قافنإلا لضف هيف

 نيدهاجم مهنوك لاح :يأ :( هللا ليبس يف هباحصأ ىلع هَقَمْنَأ رائيدو )

 نم لضفأ بيترتلا ىلع ةثالشلا ءالؤه ىلع قافنإلا : ينعي «هّللا ليبس يف

 . كلملا نبا هركذ «مهريغ ىلع قافنإلا

 (ةاقرم) .عمجلا قلطمل واولا نل «بيترتلا ىلع ثيدحلا يف ةلالد الو

(eT <) 

 . ةطوبرم ةّباد :يأ : ( هتباد ىلع هَّقَفْنَأ رانيدو)

 .داهجلا وحن نم : ( هللا ليبس يف)

 . هلع يبنلا أدب :يأ : ( لايعلاب أدبو ةبالق وبأ لاق )

 مهّينْعُي ىَّنح ؛راغص لايع ىلع قفنُي لجر نم أرجأ مظعأ لجر يأو)

 ضعب هركذ «بلاغلا جرخم جرخ :راغص لايع :(؟لجوّرع هللا
 .ءاملعلا

 نم ىلاعت هللا مهينغي ىتح راغصلا لايعلا ىلع قفني نم رجأ مظع هيفو
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 : لاق هت يِبّنلا نع «يردّبلا دوعسم يبأ نع .-

 .(ةقدص هل تناك ؛ اهبستحي وهو «هلهأ ىلع ةقفن قفنأ نم»

 .[ 48 ح «ةاكزلا ك- ١١ :م .ةينلاب لامعألا نإ ءاج ام ب 4١ ,ناميإلا ك- ۲ :خ]

 *ب حرشلا

 . كلذ وحن وأ ءاود وأ ةوسك وأ بارش وأ ماعط يف : ( ةقفن قفنأ نم )

 .مداخ وأ دلو وأ ةجوز وحن نم : ( هلهأ ىلع )

 نايب هيف :( 84 ‹۸۸/۷ ) يوونلا لاق : ( ةقدص هل تناك ؛اهبستحي وهو )

 .اهبستحا اذإ ثيداحألا يقاب يف ةقلطملا ةقفنلاو ةقدصلاب دارملا نأ

 نكلو «الهاذ اهقفنأ نم هيف لخدي الف «ىلاعت هللا هجو اهب دارأ هانعمو
 ىلع قافنإلا هيلع بجي هنأ رك ذتي نأ ؛باستحالا يف هقيرطو بستحملا لخدي

 مهلاوحأ بسح ىلع هتقفن بجت نسم ؛مهريغو كولمملاو هدالوأ لافطأو ةجوزلا

 1 .(مهيف ءاملعلا فالتخاو

 هللا هجول لمعلا بلط : باستحالاو » :-ريسي فّرصتب (  ةياهنلا » يف ءاجو

 يوني نمل ليف امو «ّدَّعلا نم دادتعالاك بّسحلا نم باستحالاو هباوثو ىلاعت

 لاح يف لعجف «هلمع دعي نأ ذفنيح هل نال ؛هبستحا : هللا هجو هلمعب

 لا .هب لتعم هنأك لعفلا ةرشابم

 يف باستحالاو «دادتعالا نم ةدعلاك «باستحالا نم مسا ةبسحلاو

 هليصحتو رجألا بلط ىلإ رادبلا وه تاهوركملا دنعو «ةحلاصلا لامعألا
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 : لاق رباج نع ۔ ۷۰/۷

 : لاق «رانيد يدنع ! هللا لوسر اي :لجر لاق

 وأ- كمداخ ىلع هقفنأ» :لاقف «رخآ يدنع : لاق «كسفن ىلع هقفنأ»

 لا
 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 +٭ حرشلا د

 :لاق «كسفن ىلع هقفنأ :لاق «رانيد يدنع ! ِهّللا لوسر اي :لجر لاق )

 قفنملاو » : يلارحلا لاق : ( كدلو لاق وأ كمداخ ىلع هقفنأ :لاقف «رخآ يدنع

 امب دوجي قفنملاو ءًأضرف هيلع بجو ام جرخي کا نزل يك را نم اخ 5

 .( 159/59 (ضيف» . (الضف هدي ىف

 :(اهسخأ وهو هللا ليبس يف هعض :لاق رخآ يدنع :لاق» :ثر نما ةمعت

 )۷١١/٠٠١(. ( بدألا فيعض» رظنا «فيعض وهو

 :لاق هلع يبنلا نع ةريره يبأ نع 701١ /هالم

 ارائيدو «ةبقر يف هتيطعأ ارانيدو  انيكسم هتيطعأ ارانيد : ريناند ةعبرأ»

 ىلع هتقفنأ يذلا اهلضفأ ؛ كلهأ ىلع هتقفنأ ارانيدو هللا ليبس ىف هتقفنأ

 .«كلهأ

 ۳۹[.٠ حج قاكزلا ١١-1 :م]
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 ب حرشلا د

 وا قف احس 7 يكتم ةكيطعا رای یاد راز
 .(۱۱۷/۲ ) (ليلدلا) رظناو «همومع

 اذإ امهّنأل ENO :) 575/5١ (ضيفلا» يف لاقو

 . (اقرتفا اعمتجا اذإو «اعمتجا اقرتفا

 هلوق ريسفت يف (يوغبلا ريسفت ١ رظنا نيكسملاو ريقفلا نيب قرفلا ةساردلو
 1 : ةبوتلا 1 نيكاّسَمْلاَو ءارقفلل تاقدصلا امنِإ ] : ىلاعت

 ةجاحلا نع ناترابع ةنكسملاو رقفلا : ةلمجلا يفو» :ليصفت دعب لاقو

 يذلا نيكسملاو «هرهظ راّقف ةجاحلا ترسك يذلا جاتحما ريقفلاف «لاحلا فعضو

 درا لطرف هكر نع كدكذنو ن نف

 ّقرلا نم اهصيلختو اهقتع يف هتقفنأ ام : يأ :( ةبقر يف هتيطعأ ًارانيدو )
 .ملعأ هّللاو «كلذ يف ةناعإلا وأ

 نذل يا دق كانها ل عقلا راو ا ب ىف هينا اراك دوت
 .مدقت : ( كلهأ ىلع هتقفنأ

 ءيش لك يف رجؤي باب - 38 -

 ٠٠۹  هتأرما ىف ىلإ اهعفري ةمقللا ىتح

Voصاّقو يبأ نب دعس نع -  : 

 :دعسل لاق هيت ىبنلا نأ
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 ام ىح ءاهب ترجأ الإ لجو رع هللا هجو اهب يغتبت ةقفن قفنت نل كّنإ»
 .(كتأرما مف يف لعمت

 ١[. ح «ةيصولا ك ٠٠ :م .ةّينلاب لامعألا نأ ءاج ام ب ٤١ ؛ناميإلا ك- ؟ :خ]

 +٭ حرشلا دب

 ام تح اهب ترج إو هللا هجو اهب يفتت غفت فت نل ت
 فالق ارا ىف یا . ) :(نيحيحصلا ) يف ف :(كتأرما مف يف لعجت
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 ىلع قافنإلا نأ هيفو «هتّينب هلمع ىلع باغي ام هّنأو «تاينلاب لامعألا نأ هيفو

 . ىلاعت هللا هجو هب دصق اذإ هيلع بائي لايعلا
 هبن دقو هيلع باغيو ةعاط راص ىلاعت هللا هجو هب دصُق اذإ حابملا نأ هيفو

 ةجوز نأل «( كتأرما يف يف اهلعجت ةمقللا ىتح ) : هلي هلوقب اذه ىلع هيَ

 عضو اذإو «ةحابلا هّدالمو هتاوهشو ةيويندلا هظوظح صخأ نم يه ناسنإلا

 ذذلتلاو ةفطالملاو ةبعالملا دنع ةداعلا يف كلذ نوكي اًمإف اهيف يف ةمقللا

 يع ربخأف اذه عمو «ةرخآلا رومأو ةعاطلا نع ءايشألا دعبأ ةلاحلا هذهف «حابملاب

 هذه رّيغف «كلذب رجألا هل لصح «ىلاعت هللا هجو ةمقللا هذهب دّصق اذإ هنأ

 . ىلاعت هللا هجو دارأ اذإ رجألا لوصحب ىلوأ ةلاحلا

 وا و الا لع لوا اعيش لف اا و و
 موتلاو «هّللا ةعاط ىلع يوقتلا ةينب لكألاك كلذو «هيلع باغي ىلاعت هللا

 هسفن فكيل هتيراجو هتجوزب عاتمتسالاو ءاطيشن ةدابعلا ىلإ موقيل ةحارتسالل

 'ىنعم اذهو ءاحلاص ًادلو لصحيلو اهّقح يضقيلو «مارحلا نع امهوحنو هرصبو
 .([؟؟17/11 مّدقت دو ] (ةقدص مك دحأ عضب يفو » : هيَ د هلوق

 ءءء



 فالخب سفنلا ةيعادب عقي ةجوزلا ىلع قافنإلا نأ بلغألا» : ظفاحلا لاق

 (لضف» يف يناليجلا هَرَكذ «ملعأ هّللاو ءاهتدهاجم ىلإ جاتحي هّنإف ءاهريغ
 .(5 77/9١

 ناك اذإ بجاولاب يتآلا نأ هموهفم : ينامركلا لاقو » :(ةدمعلا» يف ءاج
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 ٤ - ثلث ىقب اذإ ءاعدلا باب الليل  ۳۲١

 : لاق هع هَّللا لوسر نأ «ةريره ىبأ نع 70"

 ْثْلُث ىقبي نيح ءايندلا ءامّسلا ىلإ ةليل لك يف ىلاعتو كرابت ادبر لزني»

 نم ؟هيطعأف ينلأسي نم ؟هل بيجتسأف ينوعدي نم :لوقيف ءرخآلا ليللا
 .(؟هل رفغأف ىنرفغتسي

 ةالص ك 1 :م «ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا ب- ١4 ءدجهتلا ك8 :خ]

 .۱1۸4-1۱۷۲ ح ‹«نيرفاسملا

 ٭ حرشلا ب

 ْتْلُت ىقبي نيح ءايندلا ءامّسلا ىلإ ةليل لك يف ىلاعتو كرابت انبر لزني )
 نم ؟هيطعاف ينلأسي نم ؟هل بيجتساف ينوعدي نم :لوقيف رخآلا ليللا

 ىتح كلذك لازي الفد )۷٥۸(: ملسمل ةياور يف :(؟هل رفغأف ينرفغتسي

 .(رجفلا ءيضي

 ىلع لّضفتيف «هيف ليزدتلاب هّللا هّصخ «فيرش تقو وه» :لاطب نبا لاق

 ةولخو ةلفغ تقو وهو «مهبونذ نارفغو «مهلؤس ءاطعإو «مهئاعد ةباجإب هدابع

٤١ 



 لهأ امّيس ال «بعص ةعدلاو ةذّللا ةقرافمو «هل ذاذلتساو موتلا يف قارغتساو

 .ليللا رصق يف اميس الو بعتلا لهأ اذكو .دربلا نمز يفو ةيهافرلا

 هتين صولخ ىلع لد كلذ عم هيلإ عّرضتلاو هّبر ةاجانمل مايقلا رثآ نمف

 تقولا اذه يف ءاعدلا ىلع هدابع هللا هّبن كلذلف «هّبر دنع اميف هتبغر ةّحصو

 «دجلا دبعلا رعشتسيل ءاهقلعو ايندلا رطاوخ نم سفنلا هيف ولخت يذلا

 )١79/1١(. (حتف» . (هبرل صالخإلاو

 هناحبس هلالجب قيلي امك ةقيقحلا ىلع ىلاعت هللا لوزنب ناميإلا يغبنيو

 . ليطعت الو ليثمت الو فييكت ريغ نم ىلاعتو

 ةعبرألا ةمئألا نم هريغو يقهيبلا هلقنو كاملا ننجح لوقاذهو

 يف ظفاحلا كلذ ىلإ راشأو مهريغو ثيللاو يعازوألاو نيدامحلاو نينايفسلاو

 )7١/9(. (حتفلا»

 قيلعتلا يف - ىلاعت هللا هظفح زاب نب زيزعلادبع دلاولا خيشلا ةحامس لاقو

 :ليراتلاب لاق نم ىلع اذز

 امك «صوصنلا رارمإو لوزنلاب ناميإلا نم حلاصلا فلسلا هلاق ام باوصلاو »

 فييكت ريغ نم ؛هب قيلي يذلا هجولا ىلع هناحبس هلل لوزنلا تابثإ نم تَدَّرو
 .هتافص رئاسك ليثمت الو

 هيلع ضعو «هب كّسمتف ءمكحألاو ملعألاو موقألاو ملسألا قيرطلا وه اذهو
 .(ملعأ هّللاو «ةمالسلابُرُفت هفلاخ ام رذحاو «ذجاونلاب

 ءامسألا باتك يف يقهيبلا ركذو» :(۱۹۹/۷) («ةدمعلا» يف ءاجو

 نب كيرش انيلع مدق :ماوع نب دابع يل لاق : لاق دواد نب ىسوم نع تافصلاو
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 مزق اندنع نإ !هّللادبع ابأ اي :تلقف .لاق «ةنس نيسمخ نم وحن ذنم هّللادبع

 ىف ثيداحأ ةع رحت يكدحف : لاق «ثيداتحالا هذه نوركفي علا نع

 .اذه

 هللَع ّىِبْنلا باحصأ نع نيعباتلا نع اذه اننيد انذَخأ دقف نحن امأ :لاقو

 .اوذخأ نّمع مهف

 نيبو هئيبو يلزتعملا حلاص نب ميهاربا نيبو هيوهار نبا قحسإ نيب عقو دقو

 هَّللادبع نب رهاط نب هّللادبع دنع هضعب «مالك مهنم اضيأ ةحلط نب روصنم

  حلاص نب ميهاربا ينعي  عدتبملا اذهو ينعمج :هيوهار نب قحسا لاق

 :اهتدرسف ؟لؤزتلا رابخلا نعريمألا ىلاسف ءرهاظ نب هللادبع ريمآلا سلجم

 دف ترو عشقا ا ادي نإ اكس نك عن برب توک يشار لاك

 .ءاشي ام

 همالك قحسإ ذخأ دقو «ميهاربا ىلع رّكنأو يمالك هّللادبع يضرف : لاق

 رفكأ انأ :ىمهجلا لاق اذإ : لاق هّنإف  ِهَّللا همحر- ضاّيع نب ليضفلا نم اذه

 :ءاشي ام لعقي برب تنمآ : كلف «نعببيو لزني 27

 : لاق «ةعرز يبأ نع هيف ركذو «ةنسلا» باتك يف نابح نبا خيشلا وبأ هركذ

 ءامسلا ىلإ ةليل لك لزني هللا نأ : كَم هللا لوسر نع ةرتاوتملا ثيداحألا هذه
 لاق «ةّيوق حاحص اندنع يهو هب هللا لوسر باحصأ نم ةّدع هاور دق ءايندلا

 لوقن «لزني فيك لوقن الف «لزني فيك لقي:ملو «لزني» : هلع هّللا لوسر

 . « هلي هّللا لوسر لاق امك

cE 



 انااا ديفا تقلا يسلك فاشل ةيااخا وب تيل او انطرأ دقو

 . «ريصبلا عيمسلا

YAoوأ «دوسأ دعج نالف : لجرلا لوق باب - : 

 م١9 - ةبيغلا ديري الو ةفصلا ديري ءريصق ليوط

 ۱/ ۷١٦تلاق  اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع- :

 - ةطب ةليقث ةأرما ناک -عمج ةليل ةدوس هت هللا لوسر تنذأتسا»

 .(اهل نذأف

 .[۲۹۲ح «جحلا ك- ١١ :م .ليلب هلهأ ةفعض مدق نم ب۔۹۸ «جحلا ك ۲١ :خ]

 +٭ حرشلا *“

 (ملسم حيحص)» يف :(عّمَج ةليل ٌةدوس هلت هللا لوسر تئذاتسا)

 لبقو هلبق عفدت ةفلدزملا ةليل هلت هللا لوسر ةدوس تنداعسا»:(1؟0)

 اا

 .مهتمحز :سانلا ةمطحو

 . ةفلدزملا :يأ : عمج هلوقو

 تم اها واف نك يور اما ارا ا ا رکو قو

 مهنأل اهلهأ لعفب تفصو :ليقو «نيتالصلا نيب اهيف عمجي اهنأل اعمج

 (حتف».اهيف فوقولاب هيلإ نوبرقتي :يأ هللا ىلإ نوفلدزيو اهب نوعمتجي

 .(ه 5 0/9
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 وهو طيب تلا نم ةئيطب ةكرحلا ةليقث : يأ :( ةطبت ةليقث E تناکو)

 .«يوون» .قيوعتلا

 .(اهب ثبشت : يأ «ضرألاب طبنت اهّنأك » : ظفاحلا لاقو

 كسانم رظناو ؛ةفلدزملاب ةفعضلاو ءاسنلل تيبملا مدع زاوج هيف : (اهل نذأف )
 . ىلاعت هللا هظفح انخيشل ةرمعلاو جحلا

 ديري ‹«ليقث وأ ‹«ريصق وأ «ليوط نالف :ةجاحل صخشلا لوق زاوج هيفو

 عمت جملا يف ءيسلا اهرثأو ةبيغلا» يباتك رظناو «ةبيغلا ال فصولا كلذب

 .امهب هللا عفن «نسلألا دئاصح ) ىباتكو «« ىمالسإلا

 هّبنتف «« درفملا بدألا فيعض» يف رخآلا مسقلا نم بيصن بابلا ةمجرتلو

 ۳۲۲  ًاسأب ربخلا ةياكحب ري مل نم باب - 5

  - VoV/ AYلاق دوعسم نبا نع :

 لاقف «هيلعاومحدزا ةنارعجلاب نينح مئانغ هلت هللا لوسر مق امل

 حسمي ناكف هوُجشو هوبّدكف موق ىلإ هللا هعُب هللا دابع نم ًادبع د

 .«نوملعي ال مِهّنإف يموقل رفغا مهللا : لوقيو هتهبج نع مدلا

 :دوعسم نب هّللادبع لاق

 .[( 10 ه1 مقر ) ىلوألا ةعبطلا ( ٤۲۷:١ ) دمحأ مامإلل «دنسملا» رظنا] : ًارصتخم ق

 غم



 *ب حرشلا ب

 : ةنارعج ا : ( هيلع اومحدزا ةنارعجلاب نينح مئانغ هع هللا لوسر مّسَق امل )

 . «نادلبلا مجعم » . برقأ ةكم ىلإ يهو «ةكمو فئاطلا نيب ءام يه

 هوبّذكف موق ىلإ هللا هشم هللا دابع نم ًادبع نإ : لَ هللا لوسر لاقف)

 نأ وهو ءلصألا يف ةصاخ سأرلا يف جشلا» :(ةياهنلا ١ يف لاق : ا

 O ةياقو ردوا ردا كاد ارحب

 ال مِهَّنِإف يموقل رفغا مهللا :لوقيو هتهبج نع ّمّدلا حسمي ناكف)

 همظكو هوفعو «ىلاعت هللا ليبس يف ىذألا هلمحتو هل هربص هيف :( نوملعي

 1 لإ اسا قم ىلإ ءاعدلاو ةظيخلا
 لجّرلا يكحي هلع هللا لوسر ىلإ رظنأ ينأكف :دوعسم نب هللا دبع لاق)

 . مدلا :يأ :( حسمت

NSO aT 

 وهف «هومدأف هموق هبَرَض ءايبنألا نم اًيبن يكحي هل ام يبنلا ىلإرظنأ يئاك »

 .«نوملعي ال مهّنِإف يموقل رفغا بر :لوقيو ههجو نع مّدلا حسمي

 . هليزي : يأ «( هنيبج نع مدلا حضني وهف ... » :ملسم ظافلأ ضعب يفو

 ٠۲٤ - سانلا كّله : لجرلا لوق باب _ 7

 : لاق هع هَّللا لوسر نأ : ةريره ىبأ نع 7 ۷۹ / ۴۳

 .«مهكّلهأ وهف سانلا كله : لوقي لجرلا تعمس اذإ 0

 ١١۹[. ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا- 45 :م ]
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00 
 َيرج ایج
 یہ وز نيا ےک

 ٭ حرشلا ي

 يورحلا لاق: كلها وف صا كام: لوفي. لتعرلا تما

 عفرلاو ءاهحّتفو فاكلا عفر نيروهشم نيهجو ىلع مهكلهأ ىور» :. فذحب

 ,وهشأ

 اكاله مهّدشأ اهانعمو رهشأ عفرلا :نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا لاق

 .ةقيقحلا يف اوكله مهنأ ال نيكلاه مِهلَعَج وه اهانعمف حتفلا ةياور امأو

 ىلع ءارزإلا ليبس ىلع هلاق نميف وه امّْنإ ٌمذلا اذه ّنأ ىلع ءاملعلا قفتاو

 .مهلارحأ حيبقتو مهيلع هسفن ليضفتو «مهراقتحاو ساتلا

 يف صقنلا نم ساتلا يفو هسفن يف ىري امل ًانّرحت كلذ لاق نم اًمأف :اولاق

 نولصي مها الإ هلع يبنلا ةمأ نم فرعأ ال :لاق امك هيلع ساب الف ؛نيدلا رمأ

 اع سالا كاتو كلا ماقالا فا اک اهم

 لوقيو «مهيواسم ركذيو سانلا بيعي لجرلا لازي ال هانعم : يباطخلا لاقو

 ًالاح اوسأ :يأ ءمهكلهأ وهف كلذ لّمف اذإف «كلذ وحنو اوكلهو سالا دّسف '

 بجعلا ىلإ كلذ هذا امرو «مهيف ةعيقولاو مهبيع يف مثإلا نم هقحلي اب مهنم
 ::ملعا هّللاو يهتم ريخ هنأ ةعيؤرو ةةسفنب

 لوزن دنع كلذ لوق امأو :تلق» :( 5545/4) «لامكإلا لامكإ» يف ءاجو

 باب يف روك ذملا (يشاوملا تكله» ثيدحل هب سأب الف هانعم يف امو طحقلا

 ء۷١١٠ 61١17 ١۱١۰۱١ ) مقرب ( فنصملا حيح ص ) رظناو «(ءاقستسالا»

 .(۸۹۷) (ملسم حيحص)و( 8

 هللا يضر و دقو «يغبلاو راختفالا نع يهنلا ثيدحلا يفو

E۷ 



 .(نيحلاصلا ضاير » باتك يف ( يغبلاو راختفالا نع يهنلا باب ) تحت

 بلقلا ةوسق بلجتسي هنآل «بويعلا ركذو مذلا نم راثكإلا مدع هيفو

 ملو نّمفلا تَّمْعَو ريخلا بهذو سائلا دّسف ًالثم لئاقلا لوقي نيحف «طابحإلاو

 ا اا ع ا نرش ايف «نيمأ الو قداص عمتجملا يف قبي

 1 دا نير وم طوقا

 .ريمدتلاو مدهلل ال حالصإلاو ءانبلا لجأ نم دقنلا نكيلف

 كيهن دنع صرحاف «كلذ وحن وأ دلو وأ كل قيدص يف ًاللخ ىرت امنيحو
 . هتبوتو هلاح حالص يف لمآلا هّيطعُت نأ ركنملا نع هايإ

 .ريطخ رمأ اذهف «هطابحإ ىلع نيعت نأ اما

 -(نضعلا ىلع عيكلعا ونيك سانلا فكل: لوفي لضرلا تس اذإ كلذن

 عسي مل هّنأل  عفرلا ىلع «مهكلهأ» هنأ امأو «كالهلا ىلع مهناعأ : يأ

 سوفنلا طبح يل نكلو حلصيلال ؛ساّنلا كله :هّلوقو «ءانبلاو حالصإلل

 ٠ .اهكلهير

 هرت ملو «ةدابعلاو ةوعدلاو لمعلا نع ٌدّعقو دقنلل غرفت ادقان تيأر اذإو

 ىلع هنأ ملعاف «كلذ وحنو ةدابعلاو جهنملاو داقتعالا يف باوصلا مدقي

 . لطابلا

 Pro - ديس : قفانملل لقي ال باب - ۸

Y1. 4هلع هللا لوسر لاق : لاق ةديرب نع -  : 

 متطخسأ دقف مكديس كي نإ هّنِإف ؛دّيس :قفانملل اولوقت ال»
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 ٤۹۷۷[. ح «يتّبرو يبر كولمملا لوقي ال ب_ م6 «بدألا ك- ٠١ :د]

 * حرشلا

 :«:ةياهعلا» , ةدايسلا هل ىع يذلا وه« ديشلا +( ديس :ققانملل اولوقت الو

 دّيس نمؤملل لاقي نأ زوجي هنأ هموهفم» :( ٥۳۳/۸ ) (ةاقرملا» يف لاق

 ديسلا » ًاعوفرم ريَّخشلا نب هّللادبع نع مكاحلاو دمحأ هاور ام يفاني ال وهو

 ةقيقحلا يف نال ؛[حيحص هدانسإو ( 410٠0 ) «ةاكشملا» يف انخيش لاق] (هّللا

 .(هكولمت هاوس امو هل الإ ةدايس ال

 ةد سوا ضراقلا هلاق ام دت د تلف

 يبثلا نع «ةريره يبأ ثيدح نم ( ۲٠١/٠٠٠٤ ) مقرب مدقتملا ثيدحلا اهنم

 «يتبرو يبر :كولمملا نلوقي الو «يتّمأو يدبع : مک دحا نوعي الو : لي

 رع هللا برلاو ارا ا جلا يدّيسو «يتاتفو ياتف :لّقملو

 .(لجو

 «« هولزنأف مك دّيس ىلإ اوموق ) :- مهنع هللا يضر  ةباحصلل هلع هلوق اهنمو

 مقرب (ةحيحصلا» يف هجيرخت رظنا هنع هللا يضر ذاعم نب دعس ديري

(509). 

 دارآ هتاف +: الخير مكلشفا دارأ :«مكدتس ىلإ ارس وقد: لاق

Tu 

 :يراقلا لاق :(لجو رع مكر متطخس متطخسأ دقف مكديس كي نإ هّنإف )

 وهو [قفانملا :يأ] «هل ًاميظعت نوكي هَّنأل هومعيضغأ :يأ» )٥۳۳/۸(:

۹ 



 عم هّنإف «يناعملا نم دحأب ًادّيس نكي مل نإ فيكف «ميظعتلا قحتسي ال نمم

 . (اقافنو ابْذَك نركي كلذ

 هّللاو ؛هلاح نود مكلاحف قفانم وهو مك دّيس ناك نإ ِهّنإف» : (ةياهنلا ١ يفو

 هومتعطأ اذإف «هتعاط مكيلع بجتف مكل أديس كي نإ :يأ» : ىبيطلا لاق

 .(مكبر متطخسأ دقف

 دا لجو ردع كير طقس ًادقف) : )٠٠١/٤( «ليلدلا» يف لاقو

 ENS Gs را

 «نمحرلا بزح نع جورخلا يف قفانملا عم اوكرتشا امل ؛ةعدتبملاو ةاصعلا اذكو

 كرتو هتناهإب قفانملا ىلع ىرج ام مهيلع ىرج «ناطيشلا ناوخإ ىف ماظتنالاو

 .(هيف وه امع عدتريل ؛هميظعت

 مدع يف كش الف «هميظعت هب دارملا ناك اذإ» :  فذحب- (ةاقرملا» ىفو

 امل او دو الف قي امه نلولا ىناعم دحأ هب ديرأ اذإ امأو «هزاوج

 هقالطإ زاوجو «هناحبس هللا وه قالطإلا ىلع دّيسلاو ىلوملا نأ لصاحلاو

 . «عراشلا نم الإ فرعُي ال هريغ ىلع همدعو

 ۳۲۹ ۔ یکز اذإ لجرلا لوقي ام باب ۔ ۹

 :لاق َةاَطْرَأ نب يدع نع - ٥/۷۱

 : لاق يكز اذإ هيَ يبَنلا باحصأ نم لجّرلا ناك
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 .«نوملعي ال ام يل رفغاو «نولوقب امب ينذخاؤت ال مهللا»

 . هيلع ينثأو فصو : يأ :( يك اذإ هت يبثلا باحصأ نم لجّرلا ناك )

 .ريخلاب يل فصوو ءانث نم :( نولوقي اب ينذخاؤت ال مهللا :لاق )

 . ماثآلاو بونذلا نم تفرتقا امم :( نوملعي ال ام ىل رفغاو )

 مل هسفن فرع نم : ةنييع نبا لاق» :( ٤۷۸/٠٠١ ) «حتفلا) يف ظفاحلا لاق

 .حدملا هرضي

 ال ام يل رفغا مهللا » :لقيلف ههجو يف لجرلا حد اذإ : فلسلا ضعب لاقو

 يقهيبلا هجرخأ . «نونظي امم اريخ ينلعجاو «نولوقي امب ينذخاؤت الو «نوملعي

 .((بعّشلا » ىف

 ام اوذَحاْؤي نأ مهفوخو مهبونذ مهرّكذتو مهبجع مدعو مهعضاوت هيف

 مدعو ةرفغملاب ىلاعت هللا ىلإ لّسوتلاو ؛ءاعدلا ىلإ مهعّرَفو «مهيف لاقي

 عي نط ی کی ف عمو ولا

 .هدعب امو ( ۳۳۳/۲۰۳ ) رظناو

 نبا وأ  دوعسم يبأل لاق هللادبع ابأ نأ ةبالق يبأ نع 717/5

 : لاق ؟«معز» يف هل يبنلا تعمس ام : هّللادبع ىبأل لاق دوعسم

 .(لجّرلا ةيطم سعب»

 .[(اومعز» لجرلا لوق ب۲ «بدألا كل ٠ :د]
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 عقر
 یف ے9 یہ
 ېو 2 هم

 *ب حرشلا د

 .نظلا نم بيرق حتفلاو مضلاب  معّرلا :( ؟مَعَر يف هع يبنلا تعمس ام )

 :يأ .اهاطم بكرُي يتلا ةقاثلا يه :ةيطملا :(لجّرلا ةيطَم سعب :لاق)

 .اهرهظ

 ىف نعظلاو دلب ىلإ ريسملا دارأ اذإ لجرلا نأ هانعم» :«ةياهنلا» يف لاق
 مامأ ملكتملا همّدقي ام هّبشف ءهّبَرأ يضقي ىتح راسو ةّيطم بكر «ةجاح
 لّصوتُي يتلا ةيطملاب اذكو اذك اومعز :هلوق نم هضرغ ىلإ هب لصوتيو ؛همالك
 . ةجاحلا ىلإ اهب

 يلع كسي و و أل تيد ىف وهز: لاقي از
 .(هّليبس اذه ناك ام ثيدحلا نم مذف «غالبلا ليبس ىلع نسلألا

 نع بانتجالا ىف ةغلابم ثيدحلا ىفو ) )57١/8(: (ةاقرملا» يف لاق

 .بذكلا يف عقي اليك سائلا رابخإ

 ىفك ٠ :ًاعوفرم رمع نبا نع مكاحلاو «دواد وبأ هاور ثيدح يف درو دقو

 .[ةريخو ةمالملا ىف ملسم جرار 0 س ام لكي ثدحايرافا امقإ ءرلاب

 دما فيسبن اة كو ذك N نإ اوت هلوق عم ًامومذم ناك اذإ لجرلا نل

 يذلا معزلاب ربع لب «هب مزج الو «هسفن ءاقلت نم ءاشنإ هلعجي ملو «ساثلا ىلإ

 نأ اورفك نيذلا معز :هلوقب ىلاعت هَّللا ربخأ امك «ءارتفالاو ءاعدالا ىنعمب

 لوقلا مهيلإ دنسأ اذإنًامومذم نوكي ال فيكف ؛[۷ :نباغتلا] © اوفعسي نل

 بذك وأ هعمس نم ىلإ دانسإ ريغ نم هسفن ىلإ بسن وأ «قيقحتلا هجو ىلع
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 نأ امإف ءةفاضإلا هذهو ةظفللا هذه ليدبت يغبني هنأ ثيدحلا نم لصاحلاو

 نمؤي ناك نم : هيَ لاق امك تكسي وأ «هلئاق ىلإ هبسنيو مالكلا قّقحي

 )٠٠۲/۷١([. مدقت] .«تّمصيل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو هّللاب
 ناك له : يأ هرمأو ءاومعز نأش يف :يأاومعز يف هلوقو : يبيطلا لاقو

 رييغت باب يف لخديل ليوأتلا اذه نم دب الو ؟ضري مل ما ًالوق هب ىضري
 .ةعينشلا ءامسألا

 رکی ال نأ یخی عب (( لجرلا ةيطم سكب » : لاق هی هب ضرع لاو

 هيخأ ىلإ بذكلا بسنيو «تيكو تيك نالفو نالف معز همالك يف لجرلا
 يف درو امك هنع ساّنلا زرتحي نأ دارأو «هبذك نّقيتو ققحت اذإ الإ مهللا «ملسملا

 نل نأ ْمْممَعَر لب 9 «[۷ :نباغتلا] 4 اورَفَك نيذلا معز إل :ىلاعت همالك
 متنك َنيِذّلا يئاكرش نيأ ٤۸ [«  :فهكلا] ادعو مُكَل لعجمن
 .([74 :صصقلا]  نومعزت

 ؛لوقي هعمسو هوعسم وبا لاك ۷

 .«هلتقك نمؤملا نعل»

 نب تباث نع لاق امك وهف ليوات ريغب هاخأ رّمك نم ب «بدألا ۷۸-9 :خ]

 ٠١١ ح«هسفن ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ ب ٤۷ «ناميإلا ك١ :م .هنع هّللا ىضر كاحضلا

 ا ا نفور افا و وع

 + حرشلا *

 . هلع هللا لوسر :يأ :( لوقي هتعمسو )

tor 



 بسلا قلخلا نمو ءهَّللا نم داعبإلاو درطلا :نعللا لصأ :( هلّتَّقك نمؤملا نعل )

 . (ةياهنلا ) . ءاعدلاو

 مثإلا نأو ملسملل نعللا ميظعت هيف :) ٤٠٠٥/٤ ) (ليلدلا» يف لاق

 ناعطلاب نمؤلا سل باب راو هلق لع يت لاك هيلع اتر لا

 ١16(.

 ۲۲۷ - همّلعي هللا :همّلعي ال ءيشل لوقي ال باب _ ۰

 : سابع نبا نع - 751/584

 كلذ ريغ ملعي هّللاو ؛ «هملعي هّللا» :هملعي ال ءيشل مكدحأ َنآوقي ال»
 .(ميظع هللا دنع كاذف ؛ملعي ال ام هللا مّلعيف

 +٭ حرشلا د“

 «كلذ ريغ ملعي هّللاو ؛هملعي هللا :هملعي ال ءيشل مكدحأ نلوقي ال)

 2547/7١ (لضفلا» يف ءاج :( ميظع هللا دنع كاذف ءملْعَي ال ام هللا مّلعيف

 هداتعي ام ةمومذملا ظافلألا حبقأ نم نإ :«راكذألا» يف يوونلا لاق» :( "4 ١

 ؛هّللاو هلوق نم عروتي ءيش ىلع فلحي نأ مهدحأ دارا اذإ ساثلا نم ريثك

 اذك وه ناك ام ملعي هللا :لوقي مث «ىلاعت هلل ًالالجإ وأ ءثنحلا ةهارك

 .هوحنو

 وهف كلذ يف كش نو ءاهب سأب الف لاق امك رمألا نّقيت اهبحاص ناك نف

 ىلاعت هّللا نأ ربخأ هَّنِإف «ىلاعت هَّللا ىلع بذكلل ضّرعت هّنأل حئابقلا حبقأ نم

 .وه فيك نّقيتي ال اعيش ملعي
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 رمألا ملعي هّنأب ىلاعت هفصول ّضّرعت هنأ يه هذه نم حبقأ ىرخأ ةقيقد هيفو

 يغبنيف «رطخ اهيف ةرابعلا هذهف ءأرفُك ناك قّقحت ول كلذو ءوه ام فالخ ىلع

 . (ارصتخم ىهتنا . ظافلألاو تارابعلا هذه لاثمأ بانتجا ناسنإلل

 . «يلآللا دئارف) نع هّلقن امو «هيلع يناليجلا قيلعت رظناو

 ۳۲۹  ةرجملا باب _ ۹

 :ليفّطلا يبأ نع - 717/8

 : لاق ؟ةَرْجْما نع اًيلع اًوكلا نبا لأس

 .«رمهنم ءامب ءامّسلا تحتُف اهنمو ءامسلا جرش وهد

 * حرشلا د

 . ءامسلا يف ضرتعملا ضايبلا يه :ةرجملا : ( ؟ةّرَجملا نع ايلع اًوكلا نبا لاس )

 .( ةياهنلا»

 ْ .اهئام ليسم :يأ :(ءامسلا جرش وه :لاق)

 .ةوقب بّكَسنا : ءاملا رمهنا : (رمهنم ءامب ءامّسلا تحف اهنمو )

 . (هنم قشنت يذلا ءامسلا باب : ةَرجْماو » : يتآلا سابع نبا رثأ يفو

 :سابع نبا نع - ۷۷ / ۰

 قشدت يذلا ءامسلا باب ةَرَجَلاو «قّرغلا نم ضرألا لهأل ُنامأ سوقلا»

 . (هنم
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 ا ر

 يج قا لج
 تور صج ےک

 * حرشلا

 قشنت يذلا ءامسلا باب ةرجأاو ءقّرَغلا نم ضرألا لهأل نامأ سوقلا)

 :لاقي نأ هرك نم باب 2 ۲

 ٠٣١ ۔ كتمحر ٌرقتسم يف ينلعجا مهللا

 : لاق ينامركلا ثراحلا يبأ نع - ۷۸/۱

 عمجي نأ هّللا لاسأو «مالسلا كيلع أرفَأ :ءاجر يبأل لاق الجر تعمس
 ؟ كلذ دحأ عيطتسي لهو : لاق ! هتمحر رقتسم يف كديبو ينيب

 .بصُت مل : لاق ةّنجلا : لاق ؟هتمحر رقتسم امف : لاق

 . (نيملاعلا بر) : لاق ؟هتمحر رقتسم امف : لاق

 * حرشلا د

 عجب نا هللا لاساو ةمالسلا كيلع أرقآ اجر بال لاق الجر تعيس

 رظناو «نکسو تبث :رقُي رق نم :رقتسم :( !هتمحر رقتسم يف كنيبو ينيب
 . « طيحملا»

 نايب هيف :(؟هتمحر ٌرقتسم امف :لاق ؟كلذ ّدحأ عيطتسي لهو  لاق)

 . لاؤسلا حرطب اطخلا

 ترب ا ی ا لاق نوع لق ةئجلا :لاق)

 هنع رثألا اذهو ) :ءاجر يبآل نهانا ةيجرت لنآ ياف لاك لالا

 عمك



 ٌرقتسم نوكت نأ نكمي ال ةّنجلا نإف ؛هتظحالم ةّقدو «هملعو هلضف ىلع لدي
 قلخ نم قلخ اههّنإف ةّنجلا فالخب ؛هتافص نم ٌةفص اهّنأل ؛ىلاعت هتمحر

 و یا نا و اربع انهم نيمولا راقت ناك إو هللا
e4 َدوُدلاَخ اهيف مه هلا ةَمْحَر يفف مههوج تص نيا اًمأو ) :  

 EEE ميقلا نبا هلاق ام رظناو ا (ةّنجلا ينعي [ ٠١ ۰.۷ :نارمع لآ ]

 مهم ليصفت هيفف ( ۱۸۳/۲ ) « دئاوفلا عئادب ١ يف ىلاعت

 ۳۳۹ - رهدلا اوبست ال باب ۔ ۳

 : لاق هي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع - ۷1۹ / ۲

 .«رهدلا وه هللا نإف ! رهّدلا ةبيخ اي :مكدحأ نلوقي ال١

 اذإف ءراهّتلاو ليللا لسرأ :رهّدلا انأ :لجو رع هللا لاق» : ةياور يفو)
 د دع

 ۷۷١(. / «ملسملا لجَرلا مركلا فإف ؛مركلا : بنعلل نلوقي الو
٠ O IS RRبدألا نم ظافلألا ك  

 .[ «امهتضبق تعش اذإف راهتلاو ليللا لسرأ» : هلوق نود ٩ و۸ وال و٦ و4 ح ءاهريغو

 ب حرشلا د

 («حتفلا» يف ءاج : (رهّدلا وه هللا نإف !رهدلا َةبيَح اي :مكدحأ َنلوقي ال)

 .نامرحلا : ةبيخلا» : فّرصتب-(015/)

 هللا طحق» :مهلوقك وهو «ةبيخلاب رهّدلا ىلع ءاعد وه :يدوادلا لاقو

 لاقت تراص مث اذه ةملك يهو «طحقلاب ضرألا ىلع نوعدي «اهءون

 .(مومذم لكل

 ءما/



 تعش اذإف ءراهّتلاو ليللا لسرأ ءرهّدلا انأ :لجو رع هللا لاق :ةياور يفو )

 . (راهتلاو ليللا يديب » : «نيحيحصلا » ىف : (امهتضبق

 ةبيخ اي :لوقي «مدآ نبا ينيذؤُي :لجو رع هللا لاق» :ةياور يفو
 انأ يلف رهّدلا ةبيخ اي :مكدحأ ٌنلوقي الف (رهّدلا بسي :ةياور يفو ) رهذدلا

 .( 571) (ةحيحصلا ) رظنا .«امهتضبق تعش اذإف «هراهنو هليل بّلقأ :رهّدلا

 رهّدلا بسي «هوركم وأ ةبيصم هتباصأو ةلزان مهدحأب تزن اذإ تناك برعلا

 ءاونألاب رطمتست برعلا تناك امك ؛رهدلا ٌلعف هباصأ يذلا نأ مهنم ًاداقتعا

 نعاللاك اذه ناكف «ءاونألا ٌلْعف كلذ نأ ًاداقتعا ؛اذك ءونب انرطُم :لوقتو

 مهاهتف «هلعافو ءيش لك قلاخ ىلاعت هّللا الإ ءيش لكل لعاف الو «لعافلل

 ءارلا مضب «رهدلا انأو» ثيدحلا لهأ ةياور ركني دواد نب [دّمحم ] ناكو

 :لجو رغ للا ءا نع اما ره دلا ناك فلا ناك ول لري

 رظنلا ىلع رهدلا ءار حتفب ««راهّنلاو ليللا بّلقأ َرهدلا انأو» :هيوري ناكو

 يهضعب اذه حجرو .راهتلاو ليللا بلقأ نامزلاو رهدلا لوط انأ :هانعم يف

 هّللاو ءءارلا مض ىلع روهمجلاو .اذه دري «رهدلا وه هّللا نإف» :لاق نم ةياورو

 ولع

 لجو رع هللا نإف «رهّدلا اوّبست ال» :وهو رخآ ظفلب ىرخأ قيرط ثيدحللو

 .(كولم دعب كولمب يتآو ءاهيلبأو اهددجأ يل يلايللاو مايألا ءرهدلا انأ :لاق

 .( ه7" ؟) ( ةحيحصلا » رظناو ىهتنا

oA 



 : (نيحيحصلا ١ ىف :( ملسملا ٌلجّرلا ٌمُرَكلا نف ؛مّركلا : بنعلل نلوقي الو)

 ۰ .«نمؤملا بلق مركلا امّنِإ»

 «ىوقتلاو ناميإلا رون نم هيف امل :يأ) :(5/770١7(ةدمعلا» يف لاق

 .[ 1 :تارجحلا ] 4 مكاف هللا دنع مُكَمَرْكأ نإ : ىلاعت هَّللا لاق

 ىلع اهقلطت برعلا تناك مركلا ظفل نأ كلذ ةهارك ببس :ءاملعلا تلاق

 َةْدَخَتُم اهنوكل امرك اهوّمس «بنعلا نم ةذختملا رمخلا ىلعو «بنعلا رجش
 ىلع ةظفللا هذه قالطإ عراشلا هركف ءءاخسلاو مّرَكلا ىلع لمحت اهنألو ءاهنم

 كتيير يقل هني ور اب ا د ل د ا ع وو بلا
 .اوبراق وأ اهيف اوعقيف اهيلإ مهسوفن

 روتلاو ىوقتلاو مركلا عبنم هتأل ؛نمؤملا بلق مسالا اذه قحتسي امنإ :لاقو

 . بنعلا ءارلا نوكسب مركلا نأ ةغللا يف روهشملاو «ىدهلاو

 مخير هاف للك هنآ كلو نكن امرك بتدعلا تنم يرهرألا لاق

 .(مرك دقف رثك ءيش لكو «رثكأو ةلخنلا لمحت ام لغم هنع لصألا

 )558/5١١(. «حتفلا»و ركذلا فلاسلا باتكلا ديزملل رظناو

 مم ۔ كليو : لجّرلل لجرلا لوق باب _ ٤

 : سنأ نع - ۲/۴

 :لاقف «ةندب قوسي الجر ىأر هلت هّللا لوسر نأ

 : لاق «ةندب اهّنِإ : لاقف ,«اهبكرا»

 : لاق «ةندب اهّنِإ : لاق ««اهبكرا»
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 : لاق ,ةندب اهّنإف : لاق ««اهبکرا»

 .«كّليو اهبكرا»

 .[ 3077 ح ءجحلا ك- ٠ :م .نادبلا بوكر ب7١٠1 «جحلا ك :خ]

 +« حرشلا د

 هللا تيب ىلإ ی دهت يتلا يه ی اللغو فار هلك هللا كلوش نا

 .«ةياهنلا) رظنا . ةرورض نع الإ بكرت الف جحلا يف ىلاعت

 منغلا نم ةيحضألاك ءرقبلاو لبإلا نم ةكّرحم «ةندّبلا) :(طيحملا» يفو

 ` , (ةّكم ىلإ ىدهُت

 س و لا هجرخأ ««اهندبل دلا تيما :دهاجم لاق

 نع رخآ قيرط نمو اهنمس :يأ ءاهتنادبل)» : ينهيمشكلا ةياور يفو «مزجلا

 (ه85/9)(حتف» ا لبق وم البلا ت لاق هاش

 . «يده :يأ :ةَنَدَب اهّنِإ لاق» : «نوعلا» يفو

 : لاق «ةندب اهّنِإ :لاق ء اهْبَكَرا : لاق «ةندب اهَّنِإ :لاقف ءاهجَكرا لاقف)
 ( 78/5( حتفلا» يف ءاج :( كليو اهّبَكَرا :لاق «ةندب اهنإف : لاق ءاهبكرا
 مدع عم هل هتعجارم لجأل ًابيدأت هل اهلاق : يبطرقلا لاق :( كليو ١) :- اطقتلم -
 . هيلع لاخلا ءافخ

 ةّكَلَهلا ىلع تْفرشأ :ىنعملاف «ةكله يف عّقو نمل لاقت ةملك :ليوو
 .رابخإ يه اذه ىلعف «بكراف
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 مَا ال هلوقك اهانعم دصقت الو اهمالك برعلا اهب معدت ةملك يه :ليقو

 .كل

 . كليو لدب «كحيو» ظفلب تاياورلا ضعب يف مدقت ام هيوقيو

 يف عقو نمل حيوو ءاهقحتسي ةكله يف عقو نمل لاقي ليو :يورهلا لاق

 .ةّكدب اهَّنِإ لاق كلذلف ًايده اهنوك يف هلأ نظ لجرلا نأ رهاظلاف

 هل لاق اذهلو «ةدّلقم تناك اهنوكل هع هع يبنلا ىلع كلذ فخي مل هتأ قحلاو

 .«كليو» هتعجارم يف داز امَل

 ا ویا ا ناك ةناردم ی يوك ر وارحم اع لا

 فلتخي ال مكحلا نأ ىلع لدف «كلذ نع يدهلا بحاص لصفتسي مل هل

 . كلذب

 لاق هبو «قحسإو دمحأل رذنملا نبا هبسنو ريبزلا نب ورع لاق اقام زاوج ابو

 ءاياحضلا يف هلصأل ًاعبت «ةضورلا» يف يوونلا هب مّرَج يذلا وهو «رهاظلا لهأ
 : يدرواملاو لافقلا نع «بذهملا حرش » يف هلقنو

 ىضتقمو . .لزن حارتسا اذإف «:ةرورضلل بكري : كلام نع يبرعلا نبا لاقو

 ةرورض نمالإ اهبوكر ىلإ دوغي ال هترورض تهتنا نم نأ ةرورضلاب هدف نم

 . ىرخأ

 فورعملاب بوكرلاو رارطضالا ىهو. ةثالثلا دويقلا هذه رابتعا ىلع ليلدلاو

 رباج ثيدح نم (55١؟1) ملسم هاور ام- ةرورضلا ءاهتناب بوكرلا ءاهتناو
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 هموهفم ناف «(ارهظ دجت ىتح اهيلإ تقجلأ اذإ فورعملاب اهبكرا» : ظفلب اعوفرم

 .اهكرت اهريغ دجو اذإ هنأ

 نه رج زو مالا لاما ىلإ ةردابملا ىلإ بدنلاو"«ىؤعفلا ريزكت ةيياددلا ىفو

 اذإ ريبكلا نأو ءرفسلا يف رابكلا ةرياسم زاوجو «هخيبوتو كلذ ىلإ ردابي مل

VT o۹4د نابع ونا جس لاف یف لا ةعانر نب ر ا قع -  

 : لاقف  ؟ًاًضوتأ لهف ًامحلو ًازبخ تلكأ ىلإ :لاقف ؛ هلأسي لجرو

 .2؟تابيطلا نم أضوتتأ «كحيو»

 *# حرشلا دب

 ليف اهو ريح تلقا ىلإ لاق اد سرر نا ف وبا تكتم

 حيو ةملك نأ قباسلا ثيدحلا يف يورهلا مالك مّدقت :( كيو :لاقف  ؟أضوتأ

 مخل اّمأ ءكلذ نم ءوضولا يف ليلد ذري مل هّنأل :(؟تابيطلا نم ًاًضوتتأ)

 .( ءوضولا باتك ) (ةيهقفلا

 : لاق رباج نع 2-2 1

 وهو «لالب رجح يف ربتلاو ,ةنارعجلاب نينح موي هيي هللا لوسر ناك
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 : لاقف ! لدعت ال كإف ؛ لدعا : لاقف لجر ءاجف «مسقي

 (!؟لدعأ مل اذإ لدعي نمف ؛كّليو»

 : لاقف « قفانملا اذه قنع برضأ هللا لوسر اي ينعد : رمع لاق

 زواجي ال نآرقلا نوؤرقي (هل باحصأ يف وأ) هل باحصأ عم اذه نإ»

 .(ةيمرلا نم مهّسلا قري امك نيدلا نم نوقرمي « مهيقارت

 .رباج نم هتعمس :ريبزلا وبأ لاق :نايفس لاق مث

 ءورمع نع هظفحأ ال : لاق ؟ رباج نع ورمغ نع ةرق هاور : نايفسل تلق

 . رباج نع ريبزلا وبأ هانّندح امنإو
 ك :م .نيملسملا بئاونل سمخلا نأ ىلع ليلدلا نمو ب- ١5 «سمخلا ضرف ك هال-خ]

 1١47[. ح «قاكزلا

 * حرشلا د

 «ةكمو فئاطلا نيب ءام يه : ( ةّنارعجلاب نينح موي هت هللا لوسر ناك)

 ١۸۲ /۷١۷(. ) مدقتو «برقأ ةکم ىلإ يهو

 نأ لبق ةضفلاو بهذلا وه :ربتلا :(مسقُي وهو «لالب رجح يف ٌرْبتلاو )
 نم امهريغ ىلع ربتلا قّلطُي دقو ءًائيع اناك ابرض اذإف «مهاردو ريئاند ايَرِضُي

 نم مهمو ؟نهذلاب ةصانضتخا رك او «طاضرلاو يدخلو اجلا تايثدعملا

 . «ةياهنلا ) .ًازاجمو ًاعرف هريغ يفو ًالصأ بهذلا يف هلعجي

 )٠١١۳(: ملسم ةياور يف :( !لدعت ال كإف ؛لدعا : لاقف لجر ءاجف)

 .(لدعا دمحم ايو
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 . (هّللا هجو اهب ديرأ ام ةمسقل هذه َّنِإ) :(81.05) فتصملل ةياور يفو

 .بابلا دهاش اذه :كّليو :(!؟لدعأ مل اذإ لدعي نمف كيو :لاقف)

 . (هّللا يقي نأ ضرألا لهأ قحأ تسلوأ كليو » : ملسمل ةياور يفو

 لهأ ىلع ينْئَمايَأ هتيصع نإ هللا عطُي نمف» )٠١4(: ملسمل ظفل يفو

 .(؟ينونمأتالو ضرألا

 دقل [ هلي هللا لوسر :يأ] هل لاقف» :(7158) فنصملل ةياور يفو

 .(لدعأ مل نإ تيقش

 تبخ دقل «لدعأ نكأ مل اذإ لدعي نمو )1١772(: ملسم دنعو

 .(لدعأ نكأ مل نإ ترسخو

 نم مهي نأ بجع الف «لّدَعلا مدعب ماهتالاو ىذألا هّنلَع يبنلا لامعا هيف

 . كلذ وحنو هقدصو هتنامأو هضرع يف ؛ هلع هنود وه

 ملم :ةياور يف : ( قفانملا اذه قنع برضأ هللا لوسر اي ينعد :رمع لاق)

 .«يباحصأ لتقأ ينأ ساتلا ثّدحتي نأ هللا ذاعم لاقف» :( 1١8

 :( ةت ضا الا هللا لرش ا :ديلولا نب دلاخ لاقف» :ةياور يفو

 )٠١١٤(. (ملسم حيحص) .( )١١١( (فنصملا حيحص »

 . (هبحاص نذاتسأ امهنم دحاو لك لب را انني لاا :يووتلا لاق

 زواجي ال نآرقلا نوؤرقي هل باحصأ يف وأ هل باحصأ عم اذه نإ :لاقف )

 ةرغث نيب يذلا مظعلا يهو ةوُقرَت عمج :يقارتلا » : ( ةياهنلا » يف ءاج : ( مهيقارت

 ش ناجا نم قاتوقرت اهو يامل نحينلا
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 .مهقولح زواجتت مل اهّئاكف ءاهلبقي الو هللا اهعفري ال مهتءارق نأ ىنعملاو

 مهل لصحي الف هتءارق ىلع نوباثي الو نآرقلاب نولمعي ال مهنا ىنعملا : ليقو

 . ( ةءارقلا ريغ

 .(مهرجانح زواجي ال) )٠١514(: (ملسم حيحص) يفو

 مكو :دلاخ لاق ‹«يّلصي نوكي نأ هلعل ال» :ًاضيأ (ملسم حيحص» يفو

 .هبلق يف سيل ام هناسلب لوقي لصم نم

aSولا نيا ا  
 .(مهنوطب

 :( 195/1 ) يورنلا لاق : (ةّمِمّرلا نم مهّسلا قرمي امك نيّدلا نم نوقرمي )
 ىرخأ ةهج نم ديصلا ذفن اذإ مهسلا جورخ هنم نوجرخي هانعم e لاق»

 . يمرملا ديصلا يه ةيمرلاو «هنم ءيش هب قّلعتي ملو

 .(جراوخلا رفكي نمل ليلد ثيداحألا هذه يف :لاقو

 )١150/1(. تعش نإ ليصفتلا رظناو

 ةرق هاور . نايفسل تلق .رباج نم هتعمس :ريبزلا وبأ لاق :نايفس لاق مث )

 نع ريبزلا وبأ هانتدح اًمِإَو «ورمع نع هظفحأ ال : لاق ؟رباج نع ورمع نع

 . سدي ملو عامسلاب حّرص ريبزلا ابأ نأ نايفس دارم : (رباج

 نب محز همسا ناكو) يسودسلا دّيْعَم نب ریش نع - ۷۷۰/۹

 لب» : لاق «محز : لاق( «؟كمسا ام» :لاقف هلل يبنلا ىلإ رجاهف (دبعم

 عام



 :( لاق (ريشب تنأ

 تحبصأ ام ةّيصاصتخلا نبا ايد : لاق هني هَ هللا لوسر عم يشمأ انأ امديب

 .« هل هللا لوسر يشامت تحبصأ ؟هَّللا ىلع مقنت

 دق ريخ لك ,ًائيش هللا ىلع مقنأ ام يّمأو تنأ يبأب : تلق

 ,نيكرشملا (روبق ىلع ىتأف :ةياور يفو) روبقب رم ذإ [ ۸۲۹ / تبصأ
 : لاقف

 .ًاثالث «ريثك ريخ ءالؤه قبس دقل»

 : لاقف نيملسملا روبقب ٌرمف

 .اثالث «ًاريثك ًاريخ ءالؤه كردأ دقل»

 «نالعن هيلعو «روبقلا يف يشمي الجر ىأرف ءةرظن هلت يِبْنلا نم تناحف
 1 :لاقف

 .امهب ىمرف ,هيلعن عّلخ هلل يبنلا ىأر املف «لجرلا رظنف
 ك-؟١ :ن .(757.)ح «روبقلا نيب ءاذحلا يف يشملا ب 74 «زئانجلا ك- ٠٠١ :د]

 ب ٤٦ «نئانجلا ل ٦ :هج . ةيتبسلا لاعنلا يف روبقلا نيب ب يشملا ةيهارك ب ٠١١۷ «زئانجلا

 .[ ٠١١۸ ح «رباقملا يف نيلعنلا علخ يف ءاج ام

 ٭ حرشلا هع

 يبنلا ىلإ رجاهف ءدّبعم نب محرز همسا ناكو يسودسلا دّبَعَم نب ريشب نع )

 نم عبان رييغتلا لعل :(ريشب تنأ لب :لاق ءمْحَز :لاق :؟كمسا ام :لاقف هت

 .قيضلا نيرق محزلا نوك
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  ROSشام 4

 «هتادج ىدحإ ىه» :قيلعتلا ىف انخيش لاق : ( ةيصاصخلا نبا اي :لاق )

 نبا لاق كلذكو «همأ اهّنأ ربلا دبع نبا لوق درو « بيذهتلا ١ يف هب مزج امك

 . «ملعأ هّللاف «( 70/8/17 ) (قشمد خيرات » يف ركاسع

 :ةمقثنلا : ( هلع كي هللا لوسر يشامُت تحبصأ ؟هللا ىلع مقنت تحبصأ ام)

 . نوركنت له : يأ 8 :ةدئاملا] 4 اًنم نومقنت له :ىلاعت هلوقو «راكنإلا

 .(برعلا ناسل»

 ىلع همت لاقي 4 ٤۷٥/١۱ ) (هجام نبا ننس » حرش يف يدنسلا لاق

 كيلإ نّسحأ دقو هنم ىضرت ام «ءيش ياب هيلع تبتع اذإ رسكلاب - مقنأ لجرلا

 . «ناسحإ يأ

 اذه مالسلا هيلع هل لاق اإ : ( ١177 (زئانجلا ماكحأ) يف انخيش لاق

 راد نع هدعب ببسب رجضتلا نم اعيش ٌرهظأ ناك  هنع هللا يضر  أريشب نأ

 .(هموق

 قا( كلا لقرب لك ءافيش هللا ىلع مقا اوا یاب

 .(117) (زئانجلا ماكحأو رظنا «(هَّللا ىب َلَعَف ريخ لك » :ةياور

 ءالؤه قبس دقل :لاقف «نيكرشملا روبق ىلع ىتأف : ةياور يفو روبقب رم ذإ)

 يف اذكو «ًاريثك ًاريخ ءالؤه قبس دقلا : خسنلا ضعب ب يفو : مكون يقع ريح

 .( ؟ال5ال) (دواد يبأ ننس حيحص )

 هوقبس مهّنأ وأ هوكردأ امو ريخلا كلذ مهنع َداحف «ريخلا لبق اوناك : يأ
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 ٥۰ 249/9) (نوع» . مهروهظ ءارو هولعج ىتح

 نك تا نالت اريك ریش وا و ك ردا ف لاف ااا روق ريش

 ۰ . تعقو : يأ : ( ًةرظن هت يبنلا

 «نيتيتبسلا بحاصاي : «نالعن هيلعو ءرومقلا يف ه يشمي الجر ىأرف)

 :(امهب ىمرف «هيلعن علخ هني يبنلا ىأر اًملف E كِيَميَعَبس لأ

 ذخشي كوش هل رجش وهو  ملسلا قروب ةغوبدملا رقبلا دولج :رسكلاب تبّسلا
 : ليزا يلح: ىأ اھ فيس ای ا

 تيسلا نم ةذحتتملا لعتلل مهقيديشت يقو»#غابدلاب تعبنا انهنأل ؟لوقو

 ةذختملا بايغلا :يأ «نطقلاو فوصلا سبلي نالف مهلوق لغم ؛عاستا ًاعّبس

 ل م

 ؛ملسملا عم رفاكلا الو رفاكلا عم ملسملا نفد مدع :ثيدحلا دئاوف نمو

 .(۸۸ مقر ) تحت (زئانجلا ماكحأ» يف انخيش هب لدتسا

 عم ملسم نفدي ال هنأ ىلع )١4521145/8( مزح نبا هب جتحا» :لاقو

 . «روبقلا نيب لاعتلاب يشملا ميرحت ىلع هب جتحا رخآ ناكم يفو كرشم

 : «حتفلا» يف ظفاحلا لاق» :هنم ( ٠۲۳ مقر ) تحت انخيش لاق مث

 لالا رولا نيب هلا هاك ىلع لوي تيدا

 !اهريغ نود ةيتبسلا لاعنلاب روبقلا نيب يشملا مرحي :لاقف مزح نبا بّرْغأو

 .ديدش دومج وهو

 هَنِإَف ؛ءاليخلا نم امهيف امل امهنع يهنلا نوكي نأ هبشُي : يباطخلا لوق اّمأو
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 ناك هلل تلا نإ :لوقيو «ةيعبّسلا لاعُتلا سلي ناك رمع نبا ناب بقعتم

 .حيحص ثيدح وهو .اهسبلي

 نذق هيلعن ىف ناك هنأ ىلع روكذملا لجرلا يهن َلَمْحُي :يواحّطلا لاقو
 .ىذا امهيف ري مل ام هيلعن يف يلصي هع يبنلا ناك دقف

 ( ١10/8 ) مزح نبا مرج لب ؛ديعب لامتحالا اذهو +[ ايهينشا يأ تلك

 !هللا ىلع لّوَقَلا نم هّنأو «هنالطبب

 ىلع سولجلا نع يهنلاك وهف «ىتوملا مارتحا باب نم يهنلا نأ برقألاو
 .ربقلا

 لش اهيلع يتلا لاعتلا نم امهريغو نيتيتبسلا نيلعنلا نيب قرف الف هيلعو
 و ا ی و ةناقعب ىف لكلا |

 لّقنو (؟49- 54 /4) «ننسلا بيذهت يف ميقلا نبا كلذ حرش دقو
 . (ةلع نم الإ هيلإ ب هذأ «ديج هدانسإ ريشب تيدح » : لاق هنآ دمحأ مامإلا نع

 دوا وبا لاف ید اذهب لی ناك محلا مانإلا ذأ انين كو

 عَلَخ رباقملا نم برف ةزانبجلا عب اذا دمحأ تيأر» :( ١58 ص) «هلئاسم»

 ناك ام هّللا همحرف .(توريب عبط ( ۳۰۹۱ ) (للعلا» يف اذكو ) .«هيلعن

 |( ةنسلل هعبتأ

 مم 4  ءانبلا باب 2 ٥

 : لاله نب دمحم نع - ۷۷۹/۷

 .رعشلا حوسمب ةروتسم «ديرج نم هيي يبتلا جاوزأ رجح ىأر هنأ

 ديلا



 :لاقف «ةشئاع تيب نع هتلأسف

 .ماشلا ةهجو نم هباب ناك

 . ًادحاو اباب ناك : لاق ؟ نيعارصم وأ ناك ًاعارصم : تلقف

 .جاس وأ رعرع نم : لاق ؟ناك ءيش يأ نم : تلق

 *# حرشلا ب

 ةروتسم «ديرج نم هل يبتلا جاوزأ رجح ىأر هنأ :لاله نب دمحم نع)

 نم ءاسكلاو «ظيلغ رعشلا نم بوث حسم عمج :حوسم :(رعشلا حوسمب

 ْ :نعشلا

 نع يوارلا كيدف يبأ نب دمحم :لئاسلا :(؟ةشئاع تيب نع هتلاسف)

 . لاله نب دمحم

 . لاله نب دمحم :لئاقلا :(لاقف)

 1 : ( ؟نيعارصم وأ ناك اعارصم :تلقف .ماشلا.ةهجو نم هباب ناك )

 طسولا يف امهلخدم ؛ًاعيمج ناّمضني نابوصنم ناباب ناعارصملا» :« طيحلا»

 .(امهنم

 امهدحأ :ناعارصم امهو «هيئزج دحأ : بابلا عارصم » :(طيسولا ) يفو

 :(راسيلا ىلإ زخآلاو:«نيميلا ىلإ

 :رعرَع :(رَعرَع نم :لاق ؟ناك ءيش يأ نم :تلق .ًادحاو ًاباب ناك :لاق)

 ش اطا و ءؤرسلا نجس

۷. 



 قرو هلو ءاضرعو الوط بهذيو ءادج مظعي رجشلا نم برض :(جاس وأ)
 .(طيسولا» ندا

 .( 50١ /*ه5؟١ ثيدحلا رظناو

 - كيبأو ال :لجرلا لوق باب 5

 : ةريره يبأ نع - 774

 ٌلضْفَأ ةقدّصلا يأ ! هللا لوسر اي : لاقف هلي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج
 :لاق ؟ارجأ

 و «ىنغلا لمأتو ءرقفلا ىشخت ؛ حيحش حيحص تنأو قلصت نأ»

 oy تلق موقلُحخلا تَعَلب اذإ ىتح ؛ ,لهم

 .«تنالفل

 ح «قاكزلا ك - ١ :م ؟ حيحصلا حيحّشلا ةقدص لضف ب١ قاكرلا ك- ١4 :خ]
[4۲ 

 »ع حرشلا د“

 طقس دقو «« بدألا» باتكلل ناونعلا اذه :( كيبأو ال الا لوق باب )

 «جيرختلا يف - ىلاعت هللا هظفح  انخيش راشأ امك ؛ظفللا اذه توبث مدعل
 . « هّنأبنتل كيبأو امأ » ظفل نود حيحص ثي دحل اف

 اضف ةقدصلا يا !هّللا لوسر اي :لاقف هلي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج )
 . «مظعأ ةقدصلا يأ ١ ( : ١ ا

 ىلع مهصرحو ءاهلضفأ نع مهلاؤسو تاقدصلاب ةباحصلا مامتها هيفو

 عالا



 نأ ةه ر نالا هنا ىد ىلع اصلا ف قادت ذأ

 )۳۷٤/١(. (حتف» .اهماغدإ ىلع ديدشتلابو «قدصتت

 .هب عمطت : يأ : ( ىنغلا لمأتو «رقفلا ىشخت «حيحش حيحص تنأو )

 ّمشلا نأكو «لخبلا نم معأ حشلا : يباطخلا لاق» :( ١۲۳/۷ ) يوونلا لاق

 ماع حشلاو ءرومألا دارفأ يف لخبلا :لاقي ام رثكأو «عون لخبلاو سنج

 .عبطلا لبق نم وه امو مزالل فصولاك

 اهيف حّمس اذإف ةّحصلا لاح يف بلاغ ّمشلا نأ ثيدحلا ىنعمف :لاق

 توملا ىلع ّفّرشأ نم فالخب ؛هرجأل مظعأو هتّين يف قدصأ ناك قدصتو

 ىلإ ةبسّنلاب ةصقان ذعنيح هتقدص ناف «هريغل لاملا ريصم ىأرو «ةايحلا نم سيآو

 .ةحصلا ةلاح

 .«رقفلا فوخو ءاقبلا ءاجر : حشلاو

 ضعي هركذ لكيلا ةه نع وجت ال هبي ىف لالا واس ناف

 ايكلعلا

 .رخؤتو لجؤت :يأ :(لهمت الو)

 « موقلحلا تغلب اذإ الولف ىلاعت هلوقك :(موقلحلا تّمَلِب اذإ ىَّتح)

 .[44 2817 :ةعقاولا] 4 وٌرُظنَت ذكتيح متنأو

 .هريغو (حتفلا ١» يف ظفاحلا هركذو ةديبع وبأ هلاق سفّنلا ىرجم : موقلحلاو

 دارملاو «حورلا تغلب :موقلحلا تَعَلِب ىنعمو» )١7/1(: يوونلا لاقو

 عال



 ءيش الو «هتقدص الو هتّيصو حصت مل «ةقيقح هتل ول ذإ موقلحلا غولب تّبراق

 . «ءاهقفلا قافتاب هتافرصت نم

 حرش» يف ءاج :(نالفل ناك دقو ءاذك نالفلو ءاذك نالفل :تلق)

 نالفلو اذك نالفل] نالوألا نامسالا : ىباطخلا لاق» :(۱۸۹/۷) (ىنامركلا

 هنأ كيري «كراولا نع [نالتقل ناك القوا ثلانعلاو هل عرمان ةا [ اذنك

 . هزجي ملو هّلّطبأ ءاش نإ هنإف «ثراولل راص

 هفّرصت نع جّرخ : يأ «ثروملا نع ةيانك نوكي نأ لمتحيو : ينامركلا لاق

 تاونلا ريق ةييضو ىف يلف «فرضتلا نف اشا هلالقفساو هكلم لامكو

 . كلذ ريغ ليقو ««فرصتلا لماك ناك ام ىلإ ةبسنلاب

 نأ ةقدصلا لضفأ : ىنعملا لصاحو )۲۸١/۸(: ١ (ةدمعلا١ىف لاقو

 يف ال هب كصاصتخاو «هيلإ كجايتحا عم «كتحصو كتايح لاح قادصتت

 .« كريغب قّلعتو كدع جرح ذعنيح لاما نال ءكتوم قايسو كمقس لاح

 نيدلا ءافو زيجنت نأ ثيدحلا يفو» :(774/6) (حتفلا » يف ظفاحلا لاق

 . ضرما يفو توملا دعب هنم لضفأ ةحصلا يفو ةايحلا يف قدصتلاو

 هْنأل (خلإ. . . ىنغلا لمات صيرح حيحص تناو» : هلوقب كلذ ىلإ هل راشأو

 نّيزيو «ناطيشلا هب هفّوخي امل ابلاغ لاملا جارخإ هيلع بعصي ةّحصلا لاح يف

 ناطيشلا ظ :ىلاعت لاق امك ءلالا ىلإ ةجاملاو رّمُعلا لوط ناكمإ نم هل

 . ۲٠۸[ :ةرقبلا] رفقا مك دعي

 «ةيصولا نع عوجرلا وا ةيصرلا ىف فيلا هل نيوامُير ةاطيشلا ّنإف افيو

 .ةزجانلا ةقدصلا ليضفت ضحمتيف

YY 



 :نيترم مهلاومأ يف هللا نوصعي : فرتلا لهأ ضعب نع فلسلا ضعب لاق

 نع تجرخ اذإ اهيف نوفرسيو  ةايحلا يف ينعي  مهيديأ يف يهو اهب نولخبي
 .(- توللا دعب ينعي  مهيديأ

 ۳۴۳۹ ۔ هحدمي الو ًاريسي ًابَلَط بلطيلف بلط اذإ باب 7

 : لاق [دوعسم نباوه] هّللادبع نع - 8

 الو هل رّدُق ام هل اًمثإف ؛ًاريسي ًابّلَط اهبلطيلف ةجاحلا مكدحأ بّلط اذإ»
 .(هرهظ عطقيف «هحدميف هبحاص مكدحأ يتأي

 ٭ حرشلا

 يتأي الو «هل رّدُق ام هل اًمثإف ًاريسي ًأبَلَط اهُّبلطيلف ةجاحلا مكدحأ بط اذإ)

 ةديمحلا لاصخلا نم هيفامب هيلع ينثي :يأ :(هحدميف هّبحاص مكدحأ
 .هتجاح هل يضقيوأ «هرمأ هل يبليل ؛ةبيطلا تافصلاو

 -١57( حدامتلا يف ءاج ام باب ١175 ) بابلا رظنا :(هرهظ عطقيف )

 ينو الر هلع يللا يشم لاق هللا يطرد شومر ربا كيج هيفو

 . (لُجَرلا ٌرهظ متعطق وأ «مئْكلهأ» : هلع يِبَنلا لاقف «هيرطُيو لجر ىلع

 اشي مل امو «ناك ىلاعت هللا ءاش ام نأو «داقتعالا نيسحتل ماه هيجوت هيفو

 دنع ام ّنأو «ىلاعت هللا هرّدقُي امل دار ال هّنأو «هناحبُس قاّزرلا وه هلو نكي مل
 . ىلاعت هللا مّرح امب لاني ال هللا

EVE 



VAS 1اق هلت يبنلا نع «يلذهلا هللا دبع نب راسي ةَّزَع يبأ نع -  

 .«ةجاح- اهيف وأ اهب هل لعج «ضرأب دبع ضبق دارأ اذإ هّللا َنِإ)
 . [اهل بتُك امئيح تومت سفللا نأ ءاج ام ب ١١ «ردقلا ك- 7١ :ت]

 ب حرشلا د

 ةياور يف :( ةجاح  اهيف وأ اهب هل لّعج «ضرأب دْبَع ضْبق دارأ اذإ هلا َنِإ)
 ل ل ا لا ل ل

 اذإف ةجاح اهيلإ هل هللا تّبثأ «ضرأب مكدحأ لجأ ناك اذإ» : لاق هني م يبنلا

 .(ينتعدوتسا.ام اذه بر اي :ةمايقلا موي ضرألا لوقتف «هافوت هرثأ ىصقأ غلب

 .(١1؟75) (ةحيحصلا» يف انخيش هجرخ حيحص ثيدح وهو

 نإ :لاقي نأ الإ «بابلاب طبتري ال ثيدحلا» :( ۲١۸/۲ ) «لضفلا » يف لاق
 غلبف ضرأ يف توملا هلردق نو ءأعيش هللا ردق نع ينغت ال ناسنإلا ةداضم

 يف لمجي [لب] «دحأ حدم هرفسب دصقي ال نكل «ضرألا كلت يف لجرلا
TS 

 نأ ءيشلا انجايتحا دنع انهجو دق هل لَو هللا لوسر نأ يل ادب يذلاو : تلق

 ناكملا يف اذه رذعتي دقو هد دل لد اتا و ءاريسم ف يلقن

 ًارارف ؛ىرخأ ضرأ ىلإ رفسلا وأ «هضرأ كرت ىلإ اجليف ءاندحأ هيف نوكي يذلا
 . ملعأ ىلاعت هّللاو هل هللا لوسر هنع ىهن امم

 ۳۳۹ ۔ تئشو هّللا ءاش ام :لجرلا لوق باب - ۸

 «تعشو هللا ءاش ام : هل ع يبثلل لجر لاق «سابع نبا نع - ۷۸۳/۱

 : لاق

 عالم



 .«هدحو هللا ءاش ام ! ؟اًدن هلل تلعج»

 /71١9[. ح «تعشو هللا ءاش ام :لاقي نأ ىهنلا ب_ ١١ «تاراقكلا ك-١١ :هج]

 «ب حرشلا

 ءاش ام !؟ادن هلل تلعج :لاق «تعشو هللا ءاش ام : هِي يبنلل لجر لاق)

 .هفلاخي :يأ هّدانيو هرومأ يف هداضي هريظنو ءيشلا لشم :ّدّنلا :(هّدحو هللا

 1 . ةدايزب ( ةياهنلا»

 يخارتلا نود طقف مكا يف كيرشعلا ىلع لدت واولا أا ينل تبحر
 نالف ةئيشم : يأ ةيعبتلا نم مهفيو «يخارتلا ىلع لدت اهّنِإف «مث ر ) فالخب

 . هللا ةعيشمل ةعبات

 ةدسفم اهيف ٌرهظف «هب ثّبشت باتكلا لهأ ضعب نأ نمت يبنلا ىأر امو

 اهل ا فاع هنع ىهن ةهبشلاو ضارتعالا باب حتف يهو «ىرخأ

 نإ : ليفطلا نع يعبر نع» (۱۳۸ ) ثيدحلا تحن «ةحيحصلا» يف ءاج

 ناك ةملك نولوقت متنك مكّنِإو «مكنم رّبخأ نم اهب رّبخاف ايؤر ىئر ًاليفط
 .اهنع مٌكاهْنَأ نأ مكنم ءايحلا ينعنمي

 E انو ةذللا ءاق ان اولوقتاال لاق

 : لاق سابع نبا ثيدح نم رخآ دهاش ثيدحللو : جيرختلا دعب انخيش لاق

 هَّللا ءاش ام :لاقف مالكلا ضعب يف هّعَجارف هي يبثلا ىلإ لجر ءاج

 : هلل هللا لوسر لاقف !تئشو

 در هللا ءا ام لب ال نها طفل فوز لدغ هللا عم ينئلعجأ»

۷1 



 نأ ثيداحألا هذه يفو» : e هللا هظفح لاق رخآ ًادهاش هركذ دعبو

 كرش نم وهو «ةعيرشلا يف ًاكرش دعب : « تغشو هللا ءاش ام» : هريغل لجرلا لوق
 «ىلاعتو هناحبس بّرلا ةكيشم ةجرد يف دبعلا ةئيشم نأ مهوي هّنأل ؛ظافلألا

 .نيتكيشملا نيب نرقلا هببسو

 هَّللا ريغ يل ام» :ملعلا يعدي نّمم مههابشأو ةّماعلا ضعب لوق كلذ لثمو
 . (كيلعو هللا ىلع انلكوت »و «« تنأو

 ««بعشلاو هللا مساب » وأ ««نطولاو هللا مساب» : نيرضاحلا ضعب لوق هلثمو

 عم ابدأ ؛اهنم ةبوتلاو اهنع ءاهتنالا بجي يتلا هلا ظافلألا نع كلذ خفر

 . ىلاعتو كرابت هللا

 نيذلا ةصاخلا نم ليلق ريغو ةماعلا نم ريثك بدألا اذه نع لفغ دقلو

 دئادشلا يف هللا ريغ مهتادانمك ؛تاّيكرشلا هذه لثمب قطنلا نوغوسي

 ماسقإلاو «ىلاعت هللا نود نم مهب فلحلاو ؛نيحلاصلا نم تاومألاب داجنتسالاو

 مِهَّنِإف ؛ةّنسلاو باتكلاب ملاع مهيلع كلذ ركنأ ام اذإف «لجو رع هللا ىلع مهب

 ةّين نإ :اولاقو «هيلع راكنإلاب اوداع ؛رّكَنملا راكنإ ىلع انوع هعم اونوكي نآ لدب

 !ثيداحلا يف ءاج امك تاينلاب لامعألا امو !ةبيط هللا ريغ نيدانملا كعلوأ

 دنع تدجو نإو  ةبيطلا ةينلا نأ  ةّماعلل ءاضرإ نولهاجتي وأ نولهجيف

 روكذملا ثيدحلا ىنعم ناو ءاحلاص ءىيسلا لمعلا لعجت ال يهف  نيروكذملا

 بلقنت ةعيرشلل ةفلاخنلا لامعألا نأ ال ؛ةصلاخلا تاينلاب ةحلاصلا لامعألا اإ

 الإ هلوقي ال ام كلذ E E ثنا فانلا تيبرش عب كوس اعل ىلإ

 !ضرغم وأ لهاج

 هتفلاخن ؛ ؛لمعلا نم اكس هلل: ةاكل ننقل ا ف و العر نأ وخلا

 عالا/



 !ةالصلاب ربقلا لابقتسا نع يِهَّنلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألل
 عرشلا يهنب هملع دعب لابقتسالا ىلإ دوعي يذلا نإ :لقاع لوقي لهف

 ش E كارو هير EE دع

 ؛ةلاح يف ىلاعت هنوسنُيو «ىلاعت هَّللا ريغب نوثيغتسي يذلا ءالؤه كلذكف

 «ةبيط مهتاّين نوكت نأ لّقعي ال «هددمو هنوع ىلإ اهيف نونوكي ام جوحأ مه

 مهو رگنملا اذه ىلع نورصُي مهو ءًاحلاص مهلمع نوكي نأ نع ًالضف
 .(نوملعي

 f - وهللاو ءانغلا باب - ۲۹۹

 : لاق رانيد نب هّللادبع نع - ۷4/۲

 ينغَت ةريغص ةيراج ىلع رمف «قوسلا ىلإ رمع نب هّللادبع عم تجرخ
 .:لاقف

 .«هذه كرت ًادحأ كرت ول ناطيّشلا ّنإ»

 + حرشلا

 :( ينغُت ةريغص ةيراج ىلع رمف «قوسلا ىلإ رمع نب هّللادبع عم تجرخ )

 نيحيبملا هيدلقمو مزح نبا ىلع انتمئأ لاوقأو نييحولاب درلا» باتك رظنا

 .ىلاعت هّللا هظفح انخيشل (« برطلا تالآ ميرحت ١ باتك وأ «انغلاو فزاعملل

 (لضفلا» يف لاق :(هذه كرعل ادحأ كرت ول ناطيّشلا نإ :لاقفز

 اههني ملو «ناطيشلا ليوست نم ءانغلا ىف لاغتشالا نأ ىلع لد :(556/
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 .«هنم دشأ يف عقت الكل

 ةيراجلا كلت كرت نع ناطيشلا عنتما دقف «عانعمال عانتما ٌةادأ :ول : تلق

 . تاركنملا لعفو ةسوسولا نم دحأ كرت نع هعانتمال ؛ةريغصلا

 ملسملا ىلع يغبنيف ءأدحأ كرتي ال هّلأو هتوادعو ناطيشلا ةروطخ هيفو

 ءزجلا وهو لّصفم ثحبم اذه يف يلو «هرش نم للاب ةذاعتسالاو هتدهاجم

 . تعش نإ هيلإ عجراف ( ىلاعت هللا باتك يف تالّمأت ١ نم يناثلا

 : سابع نبا نع - 1/۴

 : لاق «[5 :نامقل] 4 ثيدحلا وهل يرتشي نم سالا نمو ل

 .«ههابشأو ءانغلا»

 ٭ حرشلا دب

 يف ءاج :( هّهابشأو ءانغلا :لاق  ثيدحلا وهل يرتشي نم ساّنلا نمو )

 اذإ هب تيُهَلَتو ءًأوُهَل وهلا ءيشلاب ترهل :لاقي . بألا :وهَللا » :«ةياهتلا»

 . (هلْعش : يأ ءاذك نع هاهلأو .هريغ نع هب تلَفَعو «تلغاشتو هب تّبعَل

 ال ثيداحأو «ريطاسألا لمشيف ركدملا ثيدحلا :دارملاو » :( عمجملا» يف ءاجو

 .«اهوحنو «ىقيسوملا مّلعتو ءءانغلاو «كيحاضملاو «تافارخلاو ءاهل لصأ

 نع ًايِهلُم ثيدحلا نف ناك ام لك وه» )١57/7(: «لضفلا» يف ءاجو

 هموسع ىلع كلذف «ضعب نود ًاضعب صّصخُي مل ىلاعت هللا نال ءهّللا ليبس

 .(هصوصخ لغ لدی ام اي ع

٤۹ 



 *لاقف ةروك دملا ةيآلا هذه نع لكس هنأ ةوغسم نب هّللا دبع نو

 ىف هجيرخت رظنا .«تارم ثالث اهدّدري ءوه الإ هلإ ال يذلاو ءانغلا وهو

 ١537(. ص) (برطلا تالآ ميرحت »

 :روكذملا باتكلا ىف انخيش لاق

 :# وهللا ل » :لاق دهاجم نع جيرج نبا قيرط نم ريرج نبال ةياور يفو »

 .(لبطلا

 . دهاجم نم هعمس جيرج نبا ناك نإ حيحص وهف ‹تاقث مهلك هلاجرو

 0 ل

 .( ريم ازملاو ءانغلا يف

500000 

 : يناعملا لهأ لاق ءءانغلا 4 ثيدحلا وهل إط ب دارملا نأ ىلع

 «نآرقلا ىلع فزاعملاو ريمازملاو ءانغلاو وهللا راتخا نم لك اذه يف لْخديو
 لادبتسالا يفرك ذي ظفللا اذه نال ؛( ءارتشالا ) ب درو ظفللا ناك نإو

 . (ًاريثك رايتخالاو

 لكل فاو اس ا و عل جويا لار

 وهل يرتشي نم ساثلا نمو إل : ةميركلا ةيآلا يف روكذملا مذلا نم هبيصن مهنم

 . ةرثكو ةّلق ءاهتلالا بسحب كلذو 0 + تيدطأ

 «ةماه ةظحالم عم «رايتخالاو لادبتسالا ىنعمب ( ءارتشالا ) نأ تفرع دقو

 ريسفت » يف امك ةبقاعلا مال وه اإ  لضيل  :ىلاعت هلوق يف ماللا نأ يهو

 «دازلا» يف يزوجلا نبا لاق امك لالضلا ىلإ هرمأ ريصيل : يأ ؛(يدحاولا
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 .مهضعب لوقي امك ليلعتلل وه سيلف .(۳۱۷/۹)

 مّيقلا نبا لاق اذهلو ءاوُرُه هللا تايآ نوذخّتي نيذلارافكلل ةبسدلاب ةجو هلو
 بيصن مهل هوعمتسُمو ؛ءانغلا لهأف ءاذه فرع اذإ :( ۲٠١/١ )- هللا همحر
 نف هعيمج اولاني مل إو «نآرقلا نع ءانغلاب مهلاغتشا بسحب «مذلا اذه نم
 ريغب هللا ليبس نع َلضْيل نآرقلاب ثيدحلا ول لدبتسا نم مذ تّدمضت تايآلا
 ناك ءهْعَمسي مل ناك ًاربكتسم یلو نآرقلا هيلع ىلتي اذإو اوزه اهذخّتيو ملع
 . هب ًازهتسا اعيش هنم ملع اذإو - مّمّصلاو لقلا وهو ارفو هينذأ يف

 نيتغملل هضعب عقو نإ ءًارفُك ساتلا مظعأ نم الإ عقي ال اذه عومجمف
 .ٌمذلا اذه نم بيصنو ةّصح مهلف «مهعيمتسمو

 نع ٌلالض هيفو الإ «هتالآ عامسو ءانغلاب يع ادحأ دمت ال كأ :هحضوي
 ءءانغلا عامتسا ىلإ نآرقلا عا اا نع عر هو الضو اسلع «ىدهلا قيرط
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 َليِطَتْسَيو ءيراقلا تكْسُي نأ ىلع لاحلا هَلَّمَح ارو «نآرقلا عامس هيلع

 .هتبوت رصقتسيو ينغملا ديزتسيو ؛هتءارق

 يج هب طحت مل لإ .مدلا اذه نمرفاو بيطت هلاثي نأ اده يقام لقا
 ؛هبلق تام نم اّمأف ءاهب سحُي ةايح ضعب هبلق يف ْنَم عم اذه يف مالكلاو

 هتنتف هللا دري نمو ل ؛ةحيصنلا قيرط هسفن ىلع دس دقف «هتنتف تمّظَعو
 هل منوف َرَهَطُي نأ هللا درب مل نيذلا كعلوأ ميش هللا نم هل كلمت نف
 .([1 1: ةدئالا] 4 ميظع باذع ةرخآلا يف مُهَلو يزخ ايندللا يف
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 ٤  - ۷۸/۰هلي هللا لوسر لاق :لاق بزاع نب ءاربلا نع :

 .ثّبعلا :رشألاو : ةيواعم وبأ لاق

 »ب حرشلا *

 .هنم اورثكأو اورهظأو اوعيذأو اورشنا : يأ : ( مالّسلا اوشفأ

 ؛مهنورت نم ىلع اوملست نأب) :- فّرصتب 7( ١؟/5) (ضيفلا) يف ءاج
 دّدوتلا بالجتسا حاتفمو «فلآتلا بابسأ لوأ هاف «مهنوفرعت ال مأ مهنوفرعت

 عفرو «نيملسملا تامرح ماظعإو «عضاوتلا موزلو «سفنلا ةضاير نم هيف ام عم
 . (عطاقتلا

 مكل مودتو «عطاقتلاو رفانتلا نم اوملست » : « ضيفلا» يف ءاج رت

 مالسلا ناه ىفطصملا ربخأف «بورحلاو نئاغضلا لوزتو بولقلا عمجتو «ةذوملا
 . عطاقتلا يفنيو «بباحتلا ىلع ثعبي

 ىلاعت هللا لاق ؛هديفي ام ىلاعت هللا باتك يف ءاج دقو :يدرواملا لاق
 « ميمَح يلو هناك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف نسحأ يه يتلاب عقدا
 . ءيسملا ةءاسإ مالسلاب عفدا هانعم نأ دهاجم نع يكحف ,[74 : تلّصُف ]

 . (ًاباوج هءاشفإ مزلتسي ؛ءادتبا مالسلا ءاشفإو :مهضعب لاق

 هَّللا لوسر لاق :لاق- هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :(ملسم» ثيدح يفو

 : هع

 ىلع ملدا الوأ ءاوّباحت ىَّنح اونمْؤُت الو ءاونمؤت ىتح َةّنجلا اوُلُخدت الد
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 . «مكنيب مالّسلا اوشفأ ؟مَتبْبباحَت ُهومَتلَعُف اذإ ءيش

 بعللا وهو +كيعلا محلا :رشألاو « ةيواعضوبأ لاق :رش ةرشألاو)

 . (طيسولا) رظناو .هيف ةدئاف ال ام لمعو

 م49 ۔ نسخا تمّسلاو يدهلا باب 2 ٠

 : لاق دوعسم نبأ نع - ۷۸4/9

 ريفك «هلاؤس ليلق «هؤابّطَخ ليلق «هؤاهقف ريغك نامز يف مكنإ»
 يول ت لمعلا ةر

 ,هلاؤس ٌريثك «هؤابطخ ٌريثك .هؤاهقف ليلق نامز مک دعب نم يتأيسو
 :لمعلل هتاف هيف ىرهلا وطعم ليف

 .«لمعلا ضعب نم.ريخ ؛ نامّزلا رخآ يف يدهلا نسح نأ اوملعا

 دب حرشلا د

 نع ًالقن )١717/1( («لضفلا» يف ءاج : (نّسَحْلا تْمَّسسملاو يذلا باب )

 .ةحلاصلا ةقيرطلا وه لادلا نوكسو ءاهلا حتفب :يدّهلا» : ةدايزب  (عمجملا)

 . ةريسلاو قيرطلا : ( طيحما» يفو

 . ةجحملا موزلو جهنملا ذخأ :نسحلا' تّمّسلاو

 يدهلا نأ [تمسلاو يدهلا :يأ] امهنيب قرفلا لصاح : يراقلا يلع لاق

 ةلزنمب ةقيرطلا يف امهف «ةرهاظلا قالخألاب تمسلاو «ةنطابلا لاوخألاب قّلعتم

 . «ةعيرشلا يف مالسالاو ناميإلا
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 .ءاهقفلا ةلزنم نايب هيف :( هؤاهقف ريثك نامز يف مكن )

 .هدنع ملع ال نم اهب ماق امر ةباطخلا نال : (هؤابطُخ ليلق )

 ريثك اهّقفتم وأ اهيقف نوكت نأ صرحاف :(هوطعم ريثك «هلاؤس ليلق )

 :اليبس كلذ ىلإ قیا ا لالا ييعساو «ءاطسلا

 . مكاح ريغ موكحم ىوهلا نأ : يأ :( ىوهلل ٌدئاق هيف لمعلا )

 ليلق «هلاؤس ريثك «هؤابطخ ريثك ؛هؤاهقف ليلق نامز مک دعب نم يتأيسو )

 هللا يعضقي امو. سوفتلا ةازهأل وقع ليعلاف 2 لدعلل لئاقتةيف: ويلا وطعم

 :یلاعت

 نايب هيف :( لمعلا ضعب نم ريخ ؛نامزلا رخآ يف يدّهلا َنْسَح نأ اوملعا)

 .قيرط الو جهنم هلثمك سيل هَّنأل فلسلا جهنم ةّيمهأ

 ؛حلاصلا يدهلا » : هيت هلوق دحاو ثيدح دعب هللا ءاش نإ- يتايسو

 . (ةوبنلا نم اءزج نيرشعو ةسمخ نم ءزج داصتقالاو «حلاصلا تمّسلاو

 :لاق  هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 ءريغصلا اهيف وبريو « ريبكلا اهيف مّرهي ٌةنتف مكتسب اذإ متنأ فيك »

 ةا تكرت +ليق ءىش اهم كرت اذإ ةنس نئانلا اه دختر

 َتْلَقو «مكؤارُف تركو «مكؤاملع تّبَهذ اذإ : لاق ؟كاذ ىتمو :اولاق

 «ةرخآلا لمعب ايندلا تّسمتلاو مكؤانمأ تّلقو «مكؤارمأ ترثكو «مكؤاهّقُف

 0 نيدلا ريغل ةقيتو

 عوفرم وهو افوقوم دوعسم نبا نع حص : (ناضمر مايق» يف انخيش لاق
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 «نسح رخآلاو (حيحص امهدحأ :نيدانسإب يمرادلا هاور اخ يبنلا ىلإ

 .(امهريغو مكاحلاو

 يبنلا تيأر :[هل] تلق :لاق :ليفّطلا يبأ نع ّيِرْيَرْجلا نع - ۷4/1

 : لاق ؟ هی

 : لاق «يريغ هلع يبنلا ىأر اًيح الجر ضرألا رهظ ىلع ملعأ الو :معن»

 .(هجولا حيلم ضيبأ ناكو

 فوطن [يناتكلا ةلثاو نب رماع] ليفّطلا وبأو انأ تنك : لاق ظفل ىفو

 : ايفّطل اوبأ لاق «تيبل يبلاب

 .«يريغ هلع يبنلا ىأر دحأ يقب امو

 : لاق ؟ناك فيك : تلق «معن : لاق ؟هتيأرو : تلق

 .«ادصقم ًاحيلم ضيبأ ناک

 ك :د 551٠١. ح «هجولا حيلم ضيبأ هلت بنل ناك ب-۲۸ «لئاضفلا ك- ٤۳ :م]

 .[ 464 ح «لجرلا يده يف- ب ؟ه بدألا

 ٭ حرشلا دي

 ىأر اح الجر ضرألا رهظ ىلع ملعأ الو «معن : لاق ؟ هی هع يبنلا تيأر)

 ىلاعت هّللا نتما ام ركذ هيف :( هجولا حیلم ضیبأ ناكو : لاق «يريغ هلع يبنلا

ا يف هريغ نع هزّيمتو «معتلا نم دبعلا ىلع
 وأ بجع ىلإ كلذ ٌدؤي مل اذإ «نيدل

 رک
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 . يريرجلا : يأ :(لاق ظفل يفو)

 ديا لاف يتلا فرط الا لدار نرمال مطل وبارنانأ تنك

 تلق «معن :لاق ؟هّعيأرو : تلق .يريغ هلت ّيِبْنلا ىأر دحأ يقب ام : ليفّطلا
 .نسُحلا ىهو ةحالملا نم :احيلم : (ادصَقم احيلم ضيبأ ناك : لاق ؟ناك فيك

 .(«ةياهنلا» . ميسج الو ريصق الو ليوطب سيل يذلا وه : دّصقملا

 ae لاق) :( ۲۲٣٠١ ) (ملسم حیحص» يفو

 4 هللا لوسر باحصأ رم تام نم رخآ ناكو ةئام ةتس

yS 
 شم اذإ ایام, ضيبأ ناك : لاق ؟هتيأر فيك : تلق هلي 2 هللا لوسر تيار

 ضفخنم عضوم يف لزني :يأ .«بوبص يف يِوُهَي امّنأك .

 لئامش ةفرعمو  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نم ةدافإلل نيعباتلا مامتها هيفو

 لي يشل

 اق هع يبنلا نع «سابع نبا نع -2- 7

 ةسمخ نم ءزج ؛داصعقالاو ,حلاّصلا تمّسلاو ,حلاصلا يدهلا»

 .«ةوبنلا نم اءزج نيرشعو

 .[راقولا يف ب- ۲ «بدألا ك- ٠ :د]

 ي حرشلا د

 .مدقت امك ةريسلاو ةقيرطلا : (حلاصلا يدّهلا )
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 اذه ملا لاقي » : أطقتلم - ( ةياهنلا» يف ءاجو «مّدقت :( حلاّصلا تمسلاو )

 .دصقلا نسح :يأ «تمّسلا نسح نالفو «تمسلا

 «طارفإلاو طيرفتلا ىفرط دحأ ىلإ ليمي ال يذلا لدتتعملا : رومألا نم دصقلاو

 . ( ةياهنلا ) . نيفرطلا نيب طسولا وهو

 ءرومألا لك يف طيرفت الو طارفإ ريغ نم لادتعالا بلط :يأ :( داصتقالاو )

 .ريتقت الو فارسإ ريغ نم قافنإلاو

 ىف دصقلا كولس :يأ :داصتقالا» )١74/1(: (نوعلا» يف لاقو

 ماودلا نكمي ؛ليبس ىلع قفرب اهيف لوخدلاو ةيلعفلاو ةيلوقلا رومألا

 . (هيلع

 «نوعلا» يف لاق :(ةوبتلا نم اءزج نيرشعو ةسمخ نم ءزج)

FDاودتفاف بانا ىلا هللا اهحتم لاف هذه  

 .اهيلع مهوعباتو ءاهيف مهب

 لاصخلا هذه عمج ْنَم نأ وأ لأزجتت ةوبحلا E يعش كو

 ىهاّمإو «بابسألاب ةبسّتكُم ريغ ةوبنلا نلف «ةوبنلا نم ءزج هيف ناك

 دمع قع قو هدا وم ا ةا دار نال اع لاا نط اک

 ر و ر

 سابل لجو رع هللا هّسبلاو «ريقوتلاو ليجبتلاو ميظعتلاب سالا هتّقلت ؛لاصخلا

 (رينملا جارسلا» يف اذك ةّوبنلا نم ءزج اهّناكف «هؤايبنأ هسبلت يذلا ىوقتلا

 .( يزيزعلل
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 ١  2دورت مل نم رابخألاب كيتأيو باب 47"

  2-264له :  اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس : ةمركع نع

 هتيب لَخد اذإ ًانايحأ : تلاقف ؟طق ًارعش لّذمعي هلت هللا لوسر تعمس

 :لوقي

 .«دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو»

 .[رعشلا داشنإ ىف ءاج ام بد ٠ «بدألا ك ٤١ :ٿ]

 ج حرشلا د

 و  اهنع هّللا يضر  ةشئاع تلاس )

 : ءيشلاب لّئمتو ءرخآم مت هرعت ا لّثمت (طيحملا) يف : (طق

 .(ًالّئم

 وأ اهبرغتست يتلا : (رابخألاب كيتأيو :لوقي هيب لخد اذإ ًانايحأ : تلاقف)

 .ةدايزب «لضف» .اهلّمحتو اهعامسل ايهتتال

 ءاطعإ وهو ديوزتلا نم )8//١41(: «ةفحتلا» يف لاق :( دوزت مل ْنَم)

 ريمضو «رفسلل ذخّ ماعط وهو دازلا هاطعأ :يأ «هدّوزو هدازأ لاقي ءدازلا

 .هدوزُت مل نم :يأ «فوذحم لوعفملا

 :هنم لوألا عرصملاو «ةحاور نبا تيب نم ناث عارصم اذهو

 الماج تنك ام مايألا كل يدبّتس

 «هنع ًالفاغ تنك ام مايألا كل رهظتس :لوقي «ءادبإلا نم يدبتس :هلوقو
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 . ىهتنا ( دازلا هطعت مل نم رابخألا كيلإ لقنيو

 نم ءيشب الو اهتامّدقمب هدوزت مل نم رابخألاب كيتايس ىنعملا نأ لصاحلاو
 . باوصلاب ملعأ هّللاو ءاهنئارق

 له اهل ليق» :لاق ةشئاع نع :( ۲۲۸٤ ) (يذمرتلا ننس حيحص) يفو

 «ةحاور نبا رعشب لّثَمعي ناك :تلاق ؟رْعّشلا نم ءيشب لّمتَي هع يبنلا ناك

 .«دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو :لوقيو

 اا يسر افلام ب ملعا واو و ىف لاق

 يركبلا دبعلا نب ةفرطل وه لب هل سيل هّلف «ةيزاجم ةيسن هحاور نبا ىلإ
 ةياور يف امك ًاضيأ ةفرط ىلإ ةشئاع هْنبسن دقو «ةروهشملا هتقّلعم يف

 € دمحأا

  - Y۹يبن ةملك اهنإ : لاق سابع نبا نع :

 .«دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو»

 ] [هلبق ام رظنا .

 + *ب حرشلا

 مّدقت امك اهب لمت :يأ :( دورت مل نم رابخألاب كيتايو : يبن ةملك اهّنإ)
 ملعأ هّللاو «ةوبنلا عبن نم ىقتسم هانعم نأ وأ «قباسلا ثيدحلا ىف .

 يف تيبلا اذه نوملطم نركب نأ نكمو» فرصتي( لتضقلا و ي ءاجو

۸۹ 



 "4 4 - مرکلا بتعلا اومست ال باب 2 ۲

  - ۷۹١/٠١لاق هلت يِبّنلا نع [ هيبأ نع ] لئاو نب ةمقلع نع :

 .«بتعلا ىنعي .(ةّلَبَحلا :اولوقو «مركلا :مكدحأ نّلوقي الد

 ١١[. و١١ ح «بدألا يف ظافلألا ك- ٠١ :م ]

0 

000 

 . (ةياهنلا ) . بانعألا رجش نم بيضقلا وأ لصألا : ةلبخلاو

 لما یس اک لرم سمر ويعم: كرا ا

 .(ةياهنلا»

 لمح يف ًاببس اهلَّعَج ىلاعت هللا نال ةيمستلا هذهب دارملا لعلو : تلف

 .ملعأ هّللاو «رامغلا

 ۔ كحيو :لجّرلا لوق باب - ۴۳

 :ةريره يبأ نع - ۷۹1/۱1

 : لاقف «ةندب قوسي لجرب هلم ۶ء يبنلا رم

 :لاقف ةندب اهنإ هّللا لوسر اي :لاقف .«اهبكرا»

 :ةعبارلا ىف وأ ةثلاغلا ىف لاق ءةندب اهّنِإ لاق ,ءاهبكرا»

6۹. 



 یچ جيتا لج
 a د م

 .«اهبكرا كحيو»

 TYY]. لالا ح جحا ك٥ :م .ندبلا بوكر ب ۳ ,جحلا ك :خ]

 دب حرشلا د

 اهل هللا لوسر اي :لاقف ءاهْبَكْرا :لاقف «ةنَدَّب قوسي لجّرب هلت يبّنلا رم )
 كَحَيَو :ةعبارلا يف وأ ةئلاثلا يف لاق «ةندب اهَّنِإ لاق ءاهُّبَكَرا :لاقف «ةندب

 . كليو : ظفلب كانه تدروو «(۷۷۲/۰۹۳) مدقت : (اهبک را

 حيوو ءاهقحتسي ةّكّله يف عقو نمل لاقي ليو » :يورهلا لوق اضيأ مدقتو
 .(اهقحتسي ال ةّكله يف عقو نمل

 ال ةكّله يف عّقو نمل لاقت «عجوتو محرت ةملك :حيو) :(ةياهنلاو» يفو

 .(بجعتلاو حدملا ىنعمب : لاقي دقو ءاهقحتسي

 «ةمحرو قّفرعب هلعف ركني نمل حيولاف» :(؟5/١5) (لضفلا» يف لاق

 .(ةدشو فنعب هيلع رکنی نمل ليولاو

 ٤ - هاتنه اي :لجرلا لوق باب - 45"

  1۹۲يدّسألا نابهص نب بيبَح نع - ا :

 :هبنج ىلإ لجرل لاق مث ةبوتكملا ىلص ًارامع تيأر»

 .«ماق مث (! هانه ايو

 *ب حرشلا *“

 ءاج : (ماق مث !هاَنَه اي : هبنج ىلإ لجرل لاق مث ةبوتكملا ىَّلص ًاراّمع تيأر)
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 كلو « «نّكستو نونلا حتفت فو هذه اپ : يأ : هاتنه ايو انا «ةياهنلا» يف

Ss 

 .«مهرورشو سانلا دياكمب ا ةبسنلا هانعم : ليقو

 ؛لاق ديرشلا نعي ۴

 اقف هلع يبنلا ينفدرأ

 .«؟تّلْصلا يبأ نب ةّيَمُأ رعش نم كعم له»

 :لاقف ًاتيب هتدشنأف ؛معن : تلق

 داك نإ» : :لاقف] «تيب ةئام هتدشنأ ىتح ([ 856 | هيه] هيه»
 كس

 ١ ح ءرعشلا ك- 4١ :م]

 4 حرشلا د

 ليق ناوضرلا ةعيب دهش يباحص يفقثلا ديوسلا نبا وه :(لاق ديرشلا نع )
 ا

 هيف :(؟تْلّصلا يبا نب َةّيَمُأ رعش نم كعم له : لاقف هيَ ع يبنلا.ينفدرأ )
 .هوحنو بدألاو رعشلا كلذ نمو «نيدلا ققاو امو ءيش لك نم ديجلا ءاقتنا

 و و كاف

 . كلذ نع عنتميف ُهرقي ال مأ «لمكتسيف هلي هرقيأ
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 .ءاه ةا نم لدا هي قمر ا ةياهعلاو ىف لاق < هيه هيه لاو

 ا نیو ريشي هی لج رلل لوقت سالا داخو (لعفلا هج يمس مسا ا

 ريغ ام ثيدح نم هتدزتسا و نإف ءامكتيب درهعلا ثيدحلا نم هّتدرتسا

 .(دوهعم

 تيدا هوبهشموو : 5/185 ئوولا لاق: كيب ةئام هت دشنا حب )

 رارقإلا نم هيف امل هداشنإ نم دازتساو «ةّيمأ رعش نّسحتسا هلق يبنلا نأ

 اوس هع انتو هد دست ال يذلا عشا ج هناك هلو ا

 وه اإ ؛هيف شحف ال يذلا رعشلا نم مومذملا نأو «مهريغو ةيلهاجلا رعش

 .«هعامسو هداشنإب ساب الق هريسي اًّمأف ءناسنإلا ىلع ًابلاغ هنوكو ءهنم راثکإلا

 دومحملا رعشلا داشنإ بابحتسا هيف» :( 6//510) «ةاقرملا» ىف لاقو

 .(ةمكحلا ىلع لمتشملا

 ذَّخؤي هّنأو ءرمّشلا نم ليق ام رارقإ ىلع لدت :(ملسيل داك نإ :لاقف)

 .ةنتفلا تنمأ اذإ ملسملا ريغ نم عفانلا

 ٥ - ۔ نالسک ىَنِإ :لجرلا لوق باب ۳٤۷

 ٠٠05  2تلاق ةشئاع نع :

 هلت يبنلا كإف ؛ليللا مايق عدت ال

 . «ادعاق يل اسك وأ ضرم اذإ ناكو هرذي ال ناكر

 . [ ليللا مايق ب قالصلا ك ۲ :د]

۹۲ 



 خر

 يص يونا رج
 ےس’ ور ؛ ید ےک سه

 +٭ حرشلا دب

 يبأ ناس حيحص» يف : ( هذي ال ناك هلم يبنلا نف ؛ليللا مايق عدت ال)

 . ىنعمب امهو ء(هعدي ال ناك) ١١(: 559 (دواد

 ءبعت :يأ»:(٤/۱۹۳) (نوعلا) يف ءاج :(لسك وأ ضرم اذإ ناكو)

 .مايقلا ىلع ةردقلا عم لسك نمل ًادعاق لّفنتلا زاوج ىلع لدي ثيدحلاو

 .(ءاملعلا عامجإ وهو :يوونلا لاق

 تانيا يزن اعلا E ويب يق رك (ادعاق ىلص)

 هيفو «(ًادعاق اهضعبو ًامئاق ةعكرلا ضعب لعفو ًادعاقو ًامئاق ةلفانلا راو

sSا  

 امدعب معن :تلاق «دعاق وهو يلصي هلع يبنلا ناك له :ةشئاعل تلق»

E AME E a E 

 .سبايلا ءيشلا رك :مطحلاو ًاموطحم ًاخيش هورّيص ؛مهحلاصمب ءانتعالاو

 : شت فرص ووا ْ

 هتالص رثكأ ناك لّمثو هع لع هللا لوس ندي املا: تلاق ةشئاع نعو

 نما اذ نددت اقلاع

 E درب دا راش احا

 .«ةالملا قضت ادعاف لجرلا جو : لاف هللَع هللا وسو تأ

 كل ام :لاقف .هسأر ىلع يدي تعضوف ًاسلاج يّلصُي هّثدجوف هُئيتأف لاق

 لج دو تلف كلذ للا لوجو او دي تلق وف من ادعا
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 تشل: کلو لاو لاق اد م فنار املا فت ف ادعا

 .(مكنم دحأك

 لوقت نأ  اهنع هللا يضر ةشئاعل راج امك: ِهّنإف : بابلاب ثيدحلا ةقالع اّمأ

 وإ لجّرلا لوقي نأ ىلوألا قيرطلابف ءلسك مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص ّبّنلا نأ

 . نالسک

 «هلعف ىلع ةردقلا عم ءيشلا كرت لسكلا نأ لسكلاو زجعلا نيب قرفلاو

 يف يناليجلا هلقنو (حتفلا» يف ظفاحلا هركذ .«هيلع ةردقلا مدع زجعلاو

 .( 705/5١ «لضفلا»

 .رشب هنم ولخي الو «ةردان تالاح يف نوكي لسكلا اذهو : تلق

 رأ ضرم نم «لاحلا ناك امهم هكرت مدعو ليللا مايق لضف ثيدحلا يفو

 ا ديفا ةالصلاو بعت وأ لسك

 هيفو ؛ةعاطتسالاو ةردقلا بسحب ةحلاصلا لامعألا ىلع ةموادملا لضف هيفو

 نم ليللا مايق ىلع ةظفاحماب اههيجوتو  اهنع هللا يضر  ةشئاع طابنتسا نسخ

 تا عورتا دولا
  - ۳٦لسکلا نم ذوعت نم باب - ۳٤۸

 :لوقي نأ رثكي هی هع يِبّنلا ناك : لاق كلام نب سنأ نع - 6

 نيجلاو ءلّسَكلاو زَجَعلاو نَزَلَ مهلا نم كب ذوعأ ي يْنِإ مهللا»

 لا لايو لا دعو نشا

 .[ ةمدخلل يبصب ازغ نم باب ۔۷ ٤ .«داهجلا ل ه5 :خ ]
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 نب حرشلا دي

 «لخبلاو نيجلاو «لّسكلاو زجعلاو «نزخحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا)

 رظناو ةديدع نطاوم يف هلثم مدقت :(لاجرلا ةبّلَغو نيدلا عّلَضو

 .(509/091) هسفن مّدقتو .(5101/050)و )5١8/419/9(

 نصت نيسي فرصت 704/9 «داعلا دازو ىف مّيقلا نيا لاف

 مهلاف «ناجودزم نانيرق امهنم نينثا لك :ءايشأ ةينامث نم ةذاعتسالا ثيدحلا

 نيدلا عَّلَضو ؛ناوخأ لخبلاو نيجلاو «ناوخأ لسكلاو زجعلاو «ناوخأ نزحلاو ٠

 . ناوخ أ لاجرلا ٌةبلغو

 ءًايضام ًارمأ ةببس نوكي نأ اًمإف «بلقلا ىلع درو اذإ ملؤملا هوركملا نف

 فلختو «مهلا بجو «لبقتسملا يف اعّقوتم ًارمأ ناك نإو «نزحلا هل بجويف

 وأ ءزجعلا وهو ةردقلا مدع نم نوكي نأ اّمِإ ؛هيلع اهتيوفتو هحلاصم نع دبعلا

 .لسكلا وهو ةدارإلا مدع نم

 هعفن عنم نوكي نأ اَمِإ هسنج ينب نعو هسفن نع هعّقنو هريخ سبحو

 .لخبلا وهف «هلامب وأ «نيجلا وهف «هندبب

 . لاجرلا ةبّلَع وهف لطابب وأ «نيّدلا عَلَض وهف «قحب امِإ هل ساتلا رهقو

 رش لك نم ةذاعتسالا تيدا نمضت دقن

 "49 ۔ ءادفلا كل يسفن :لجرلا لوق باب - ۷

‘TIناك رد بأ نعام " 

 : لاقف ينآرف تقتلاف «هولتأ تقلطناو « عيقبلا وحن هلت يبتلا قّلطنا
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 !«ٌرذ ابأ ايد

 : لاقف ‹كؤادف انأو .كيدعسو هللا لوسر اي كيبل :تلقف

 .«قح يف اذكهو اذكه لاق نم الإ ,ةمايقلا موي نوّلقْلا مه نيرثكملا نإ

 دحأانل ضرع مث ؛ (ًاثالث) «اذكه» :لاقف ءملعأ هلوسرو هللا : تلق

 : لاق «كؤادف انأو كيدعسو هّللا لوسر كيبل : تلقف ! َرَذ ابأ ايد :لاقف

 -لاق وأ رانید مهدنع ينم ءًابهَذ دمحم لآل ًادحأ نأ ر امو

 ۰ .«لاقنم

 ,ريفش ىلع تسلجف «ةجاح هل نأ تننظف «لتنتساف داو انل ضرع مث

 0 .يلعاطُتاو
 :هدحو ّيلإ جرخ مث الجر يجاني هناك هتعمس مث ؛هيلع تيشخف : لاق

 : لاقف ؟ يجادت تنك يذلا لجرلا نم! هّللا لوسر اي : تلقف

 : لاق معن : تلق «« ؟هتعمس وأ»

 اعيش هّللاب كرشي ال يتّمُأ نم تام نم هنأ ينرشبف يناتأ ليربج هّنِإف»

 .ةنجلا لخد

 .(معن :لاق ؟قرس نإو ىنز نِإو : تلف

 .[5 و ۳۲ «ةاكزلا ك ١١ :م .نولقملا مه نورثكملا ب ٠١ «قئاقرلا ك- 8١ :خ]

 »ب حرشلا #

 ةع يأ لدا تفطناو ؛عيقبلا وحن هل يبثلا قلطنا)

 هتينكب هبحاص ريبكلا ملاعلا ةادانم هيف :(!ًرذ ابأ اي :لاقف ينآرف تفَكلاف)
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 .( 76/1079 «يوون» .ًاليلج ناك اذإ

 «ةيبلتلا نم وه :كيبل» : «ةياهنلا» يف لاق : ( هللا لوسر اي كيبل :تلقف )

 بلو ناكملاب بل نم ذوخأم وهو «براي كل يتباجإ : يأ :يدانملا ةباجإ يهو
 .ةباجإ دعب ةباجإ : يأ ؛هقرافي مل اذإ ءاذك ىلع ًبلأو «هب ماقأ اذإ [ هب]

 دعب ًابابْلإ بلأ :تلُق كّناك ءرهظي ال لماعب ردصملا ىلع بوصنم وهو

 ۰ ل ا هل ىف لاك كيبل ن ةا د تا

 كراو بلت یاد مهلوق نم «كيلإ براي يدصقو يهاجتا هانعم :ليقو

 .اههجاوت : يأ

 اصلاخ ناك اذإ «بابل ُبَسَح :مهلوق نم كل يصالخإ هانعم :ليقو

 ا

 كنب ًاداعسإو ةدعاسم EN ماعم كاكا فدعا : يأ دمو

 .لامعتسالا يف رهظي ال لعفب ةبوصنملا رداصملا نم وهو «ينت اذهلو ءداعسإ

 .ًاضيأ «ةياهنلا»

 . بابلا دهاش اذه :(كؤادف انأو )

 .( كءادف هللا ينلعجو : (نيحيحصلا » يف ظفل يفو

 . الام : يأ :( نيرثكمملا نإ :لاقف)

 . اباوث : يأ : نوُلَقْلا مه : ( ةمايقلا موي نوُلقملا مه )

 نمالإ» :«فنصملا حيحص)» يف :(قح يف اذكهو اذكه نان ال

 N e ae «هّلامشو هتيم هيف حقنف اریخ هللا هاطعأ
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 . ىطعأ : يأ :حفن

 نعو «هنيمي نعو «هفلَخ نمو «هيدي نيب نم) :(ملسم حيحص)» يفو
 1 1 .(هلامش

 هَّنأو «ريخلا هوجو يف ةقدصلا ىلع ثحلا هيف» :( ٠۷۳/۷ ۷٤ ) يوونلا لاق

 ريخلا هوجو نم هجو لك يف قفني لب ربل هوجو نم عون ىلع رصتقي ال
 . (رضحي

 ملسم دنع ظفل يف :(ًاثالث اذكه :لاقف «ملعأ هلوسرو هللا :تلق)
 نإ لاق هللا لوسر اي كيبل تلق : لاق ٌرذ ابأ اي : لاقف انيشم مث )5591(:١

 عّنص ام لم ءاذكهو اذكهو اذكه لاق نم لإ ةمايقلا موي نولقألا مه نيرثكألا
 .«ىلوألا ةّرملا يف

 انأو كيَدْمَسو هللا لوسر كيبل :تلقف ار اب اي :لاقف حا انل ضرع مث )

 وأ- ٌرانيد مهدنع يسميف ءًابهذ دمحم لآل ًادُحُأ نأ ينرسَي ام :لاق «كؤادف
 وأ ليلق نم ناك ءيش يأ «نزولا نم رادقم : لصألا يف لاقثملا : ( لاقشم لاق

 . ةدايزب «ةياهنلا» .رانيد نزو رانيد لاقثمو «ةرذ نزو :ةرذ لاقثم ىنعمف

 . مدقت :يأ : ( لّتتتساف داو انل ضرع مث )

 لعل قيلعتلا يف انخيش لاق : (ريفش ىلع تسلجف «ةجاح هل نأ تدنظف )
 .يداولا فرح : يأ (هريفش » باوصلا

 : يأ : (ًالجر يجاني هناك هّنْعمس ّمث هيلع تيشخف :لاق .يلع اطبأو)
 :قارراستي اهيناك
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 ؟يجانت تنك يذلا لجّرلا نم !هَّللا لوسر اي :تلقف «هدخو يلإ جرخ مث )

 تام ْنَم هنأ ينرشبف يناتأ ليربج هّنِإف :لاق «معن :تلق (؟هّمْعمس وأ :لاقف

 د لار ةةينثحلا عا هيف هللا و افيش هللا غي ا يما نم

 باحصأ دلخي ال هنأ قحلا لهأ بهذمل ةلالد هيف ) :(/5/1) يوونلا لاق

 . .ةلزتعملاو جراوخلل ًافالخ ؛راّنلا يف رئابكلا

 يف لخاد وهو ,رئابكلا شحفأ نم امهنوكل ركذلاب ةقرسلاو ىنزلا صحو

 .(ءاجرلا ثيداحأ

 راشأ امك ؛ هل يبنلا وه تلق لئاقلاف عوفرملا ثيدحلا مامت اذه :( تلق )

 ,ىلاعت هللا هظفح كيش

 امك ؛رئابكلا شحفأ نم امهنوكل ركذلاب امهّصخ : (؟قرس نو ىنز نو )
 .مدقت

 : ظفلب قايسلا هيلع لدي امك  مالسلا هيلع  ليربج لئاقلا :( معن :لاق)

 لَخد اعيش هّللاب كرشي ال يما نم تام ْنَم هنأ ينرشبف يناتأ ليربج هّنإف )

 .«معن :لاق ؟قرس نإو ىنز نإو : تلق «ةّئجلا

  هنع هللا يضر - رذ يبأ ثيدح نم » :«ضنصملا حيحص »يف ثيدحلا ظفلو

 نادا عم سيلر مدح ی للا لوشر اا ىلايللا نم هليل ترش :لاق

 ,رمقلا لظ يف يشسأ تلعجف «دحأ هعم يشي نأ هركي هنأ تننظف لاق

 . كءادف هللا ينلعج رذ وبأ : تلق ؟اذه نم :لاقف ينآرف تقعلاف

 مه نيرثكملا نإ : يل لاقف «ةعاس هعم تيشَمُف لاق .لاعت ءّرذ ابأ اي :لاق



 .( ةمايقلا موي نوّلقملا

 هلت يبنلا ىلإ تيهتنا :لاق ٌرذ يبأ نع» :( 150 ) «ملسم حيحص» يفو

 !ةّبعكلا برو .نورسخألا مه :لاق ينآر اًملف . ةبعكلا لظ يف سلاج وهو

 كادف !هَّللا لوسر اي تلقف «تّْمُق نأ راقت ملف .تسلج ىّتح تعجف :لاق
 ؟مه نم !يمأو يبأ

 .«اذكهو اذكهو اذكه لاق نم الإ ؛ًالاومأ نورثكألا مه» : لاق

 . تابثلاو رارقلا يتكمي مل : يأ :ٌراقتأ مل

 مهم - «يّمأو يبأ كادف» : لجّرلا لوق باب - ۸

 : لاق  هنع هللا يضر يلع نع - 0

 : لوقي هتعمس «دعس دعب الجر يفي هله يبتلا تيأر ام

 .(ىمأو ىبأ كادف «مرا»

 لئاضف ك 5 :م .هبحاص سرتب سرتتي نمو نجما ب ٠ داهجلا ك ه٦ :خ]

 .[ 5١ ح ءةباحصلا

 + حرشلا

 . يمأو يبأ كادف :لوقي : يأ :(يدفي هلي ىبنلا تيأر ام)

 )۲١۳۸(. (ةباغلا دسأ ) رظنا . بيهو نب كلام : ليقو بيهأ

 (۲۷۹/۲) «لضفلا» يف ءاج : ( يمأو يبأ كادف «مرا :لوقي هتعمس)
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 قكل يلا باهي غو هلع رواق ريع هلا فريش ناك نارا ا فای

 .«ةوخألا دكويَو «ضعبل مهضعب

 لاق بّيسملا نب ديعس ثيدح نم :( 1058) (فّئِصلا حيحص » يفو

 :لاقف دحأ موي هتنانك هل يبنلا يل لّتن» :لوقي صاّقو يبأ نب دعس تعمس

 .«ىمأو ىبأ كادف مرا

 . ضفن : يأ :لغنو

 دوا نب ابلاغ نركدا ةايسلا فج ةئاكذإو

 يلع نع داًدش نب هّللادبع نع» : ( ٠٠١۹ ) ًاضيأ « فّئصملا حيحص » يفو

 .١يمأو ىبأ كادف مرا دعس اي : دحأ موي لوقي هّتعمس ىنإف «كلام

 لوسر نال نظر فلا اذه فو فرصت 614973 طنا لاق

 هّللاو ءدحأ موي ديقب كلذب هدارم وأ «كلذ ىلع علّطي مل هنع هللا يضر

 .(«ملعأ

 ثيدح نم :(71770) (هحيحص) ىف فنصملا هاور ام ىلإ ريشي : تلق

 ف ةملسا ا ني رهو انآ تلعجي تاالاي تيك ٠ لاق ورا ني هللا م

 وأ نيترم ةظيرق ىنب ىلإ فلتخي هسرف ىلع ريبزلاب انأ اذإف ترظنف ءءاستلا

 , فات كار كنا ا : ثيلق تح ر املك انا

 نم :لاق هع هللا لوسر ناك : لاق معن : تلق ؟ينب اي ينّئيأر له َوأ : لاق



 هَّللا لوسر يل عّمج ْتعَجَر اًملف «تقلطناف ؟مهربخب ينيتأيف ةظيرق ينب تاي

 .« يمأو يبأ كادف : لاقف هيوبأ هل

 لوق زاوجو  هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس لضف ثيدحلا يفو

 اذه ىف لوقلا اذه لثم لعلو «نيتيم اناك نإو يمأو يبأ كادف لجرلا

 هللا نذإب رصنلا قّقحتو ةوقلاو لذبلا ديزت يتلا زفاوحلا نم ءعضوملا

 . ىلاعت

 ىسوم وبأو  دجسملا ىلإ هلت يبنلا جرخ :ةديرب نع -_ ۸۸
 : لاق ,كادف تلعج «ةديرب انأ : تلقف ؟«اذه نم» : لاقف أرقي

 .«دواد لآ ريمازم نم ًارامزم اذه ىطعأ دق»

 .[ ؟55 2118 ح ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص ك- ٦ :م يف هانعم ]

 »ب حرشلا د

 :تلقف ؟اذه نم :لاقف أرقي ىسوم وبأو  دجسملا ىلإ هلت يبنلا جرخ )

 .قيلعتلا يف انخيش راشأ امك بيصحلا نبا ينعي :( ةديرب انأ

 هَّللاو ءنمضتم هتكلو «مألاو بألاب ةيدفتلا انه هيف سيل :(كادف تلعج )

 : ملقا

 هّبش» :(ةياهنلا) يف لاق :( دواد لآ ريمازم نم ًازامزم اذه يطعأ دق لاق )

 ليق «ةمّحقُم دواد لآ هلوق يف لآلاو «رامزملا 00

 .«صخشلا انه اه هانعم



 «! ينب اي» : لجرلا لوق باب - ۳۹

 ۳o۹ - مالسإلا كردي مل هوبأ نل

 : لاق كلام نب سنأ نع - ۸۰۷/۹

 ًاموي تئجف «ناذئتسا ريغب لخدأ تنكف : لاق هلي يبْنلل امداخ تنك

 :لاقف

 .«نذإب آلإ نلخدت ال : رمأ كدعب ثدح دق هّنإف ؛ينب اي تنأ امكد

 .[ ينب اي :هريغ نبال لوقي لجرلا يف ب 10 «بدألا ك- ٠ :د]

 دب حرشلا د

 اموي تجف «ناذكتسا ريغب لخدأ تنكف :لاق هلم يِبَّنلل ًامداخ تنك)

 يفو : ( نذإب الإ نلخدت ال :رمأ كدعب ثّدح دق هّنإف ؛ينب اي تنأ امك:لاقف

 .( 5981/١ («ةحيحصلا » رظناو . ( ينب اي كءارو » : تاياورلا ضعب

 ةيآ لوزنو « هيَ هئانب ةصق سنأ نع اذه دعجلا ىور دقو » :انخيش لاق

 4. .مكل نذؤي نأ الإ يبثلا تويب اولخدت ال اونمآ نيدّلا اهيأ اي : باجحلا

 :اهرخآ يفو «[ ٥۳ : بازحألا]

U EL EEE ES 

 ملسم هجرخأ . ( هلع يبنلا ءاسن نبجحو ) ٤ /٠١١(.

 :دعجلا ثيدح نم هلبق ام عم اذهف [ ىلاعت هللا هظفح انخيش يأ ] : تلق

 وه امّ هيف يذلا ( ثدحلا) نأ نيبيو «يولعلا ملس ثيدحل دهشي ؛« ينب ايو

 ليق ةبسانملا هذهب هّنأو «ملس نع قرطلا ضعب يف هب حّرصملا باجحلا ةيآ لوزن



 .«نذإب الإ لخدت الو :هل

 هريغو تباث نع :( ۱٤۹/٤ ) ملسمل ىرخأ ةياور يف ءاج ام كلذ دّكؤيو

 : لاق ءةّصقلا هذه نم

 «هنیبو ىنيب رتسلا ىقلأف «هعم لخدأ تبهذف «تيبلا لخد ىتح قلطناف»

 اير هل لاق يردخلا ديعساانأ نأ ةف يبأ نع - ۰

 ٠ .«! ينب

 ٭ حرشلا د

 فتصل دارم :( 1 ينباي :هل لاق يرش يمس دا سعب يبأ نع)

 مزلي ال :لوقي هّنأكو ؛مالسالا كردي مل هوبأ نمل ينب اي دبعلا لوق نع جرحا عُمر

 ولع ىلاعت هللاو يللا يغب سقت ةبشي هنأ هتف

 o4 - ىسفن تثبخ : لقي ال باب 5 ري ۹

 : لاق هلم يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۸۰۹/1

 .«يسفن تّسقّل : لقيل نكلو «يسفن َتْعُبَح :مكدحأ َنوقي الد

 ح «بدألا نم ظافلألا ك ٠ :م: سفن تخ لقي الا «بدألا ۷۸-9 :خ]

 .[ ١165

 ب حرشلا د

 لاق :(يسفن تّسقل :لّقَيل نكلو «يسفن ْتَفِيَح :مكدحأ َنلوقي ال)



 ثيدحلا بيرغو ةغللا لهأ عيمجو ديبع وبأ لاق» :( 87/١ ) يوونلا

 ءمسالا ةعاشبل ْثْبَحْلا ظفل هرك امْنإو ءدحاو ىنعمب تّئبخو تّسقَل :مهريغو

 .اهثيبخ نارجهو اهنسح لامعتساو ظافلألا يف بدألا مهملعو

 ل ىنعمو اولاق

 سفنلا ثيبخ حبصأف ةالصلا نع ماني يذلا يف هي هو لاق دقف ليق نإف

 .نالسك

 نعو «هريغ ةفص نع كانه ربخم هلع يبنلا نأ هباوج :هريغو يضاقلا لاق

 REE اع قنا قالطإ عنتمي ال ءلاحلا مومذم مهبم

 ىلع قلطي ثبخلا : بغارلا لاق» :(514 257/١١١ (حتفلا» يف ءاج

 .لاعفلا يف حيبقلاو «لاقملا يف بذكلاو ءداقتعالا يف لطابلا

 .«ةيلعفلاو ةيلوقلا ةمومذملا تافصلاو مارحلا ىلعو : تلق

 7 لاف دنع هللا لونسو نع تدنح ب اهم نع

 .«يسفن تسهل : رسم مكدحأ نلوقي ال١

 . ليقع هدنسأ : دمحم لاق

 . [ هلبق ام رظنا]

 + حرشلا د

 . هلبق ام رظنا :( يسفن تّسقَل :َلَقَيلو «يسفن َتّفِبَح : مك دحأ ناو قي ال)
 تدمع يأ ی تا لميا نیو ) :«ةياهنلا» ىف ءاجو



 .(ثيبخلاو قي ا لل ما ( تقبخ و هرک امّنِإو نايتغلا : سمللاو

 فّئصم يراخبلا ليعامسا نبا وه : دمحم :(ليقع هدنسأ : دمحم لاق )
 ىلاعت هللا همحبر بالا

 دلاخ نبا  نيعلا مضب وه :ليقع» :قيلعتلا يف انخيش لاق : ليقع هدنسأ
 ىفهريبعتو .لموهفمال («هدنسأ):هلوقو «نيخيشلا لاجر نم يليألا

 .(ليقع هعبات ) :حصأ ( ) « حيحصلا »

 )٠٠۷٠/۹٤/٦( (ريبكلا مجعملا) يف يناربطلا اهّلصو ةعباتملا هذهو

 . ( حيححص لنسب

o - مکا يبأ ةينك باب - ١ 

 : ديزي نب ءیناه ينثّدح : لاق ءىناه نب حيرش نع - ۱/۳

 هنوتكي مهو هلت يبنلا مهعمسف «هموق عم هلت يبنلا ىلإ دفو امل هنأ
 : لاقف هلي يبنلا هاعدف ,مكحلا يبأب

 .(؟مّكحلا يبأب تيّنكت ملف مکحل ا هیلو مکا وه هللا نِإ»

 ,مهنيب تمكحف ينوتأ ءيش يف اوفلتخا اذإ يموق نكلو ءال :لاق
 : لاق ,نيفرطلا الك يضرف

 : لاق مث «! اذه نسحأ امد

 .«؟دلولا نم كلام»

 : لاق .ىىناه ونب .ملسمو هّللادبعو «حیرش يل :تلق



 : لاق ءحيرش : تلق (؟ مهربكأ نمف»

e 

 يبتلا لاقف ءرجحلا دبع مهنم ًالجر نوُمَسُي [اموق ] هل 2 يتلا عمسو

 : هلع

 :لاق ءرجحلا دبع : لاق «(؟ كمسا امد

 . «هّللا دبع تنأ ءالو

 اقف هل يِبْنلا ىتأ هدالب ىلإ هعوجر رضح اّمَل ًائناه ناو : حيرش لاق

 : لاق ؟ةتجلا يل بجوي ءيش يأب ينربخأ

 .«ماعطلا لذبو «ما اكلا نسحب كيلع»

 بادآ ك- 48 :ن . ٤4٥٩ ح ؛حيبقلا مسالا رييغت يف ب 7 بدألا ك ٠٤:د ]

 .[5؟7895 ح «مهنیب ىضقف الجر اومّكح اذإ ب ۔۷ ؛ةاضقلا

 نب حرشلا د“

 ماع 5

 : ( مكحلا يباب هنوتكُي مهو هَ يبتلا مهعمسف «هموق عم هلي يبتلا ىلإ)
 يبأو لئاضفلا يباك فاصوألاب نوكت دق ةيئُّمكلا :( ٥۲٤/۸ ) «ةاقرملا» يف لاق

 «ةملس يبأك دالوألا ىلإ ةبسنلاب نوكت دقو ءريخلا يبأو مّكحلا يبأو يلاعملا

 ةره هعمو هآر مالسلا هيلع هيف «ةريره يباك هسبالي ال ام ىلإو حيرش يبأو

 .(ورمع يبأو ركب يبأك ةفرصلا ةيمّلعلل نوكت دقو «ةريره يبأب هانكف

 ينتكت نأ كل سيل :يأ : (مَكَحلا وه هللا ّنِإ : لاقف هلي اع يبنلا هاعدف)

 . كلذب



 نأو «رصحلا ىلع لدف «لصفلا ريمضب ىتأو ربخلا فرع» :(ةاقرملا» يف لاق

 دق نإ راع ا

 هل ءمكحلا ىهتني هيلإ إو كجا اديب هنا يأ» :يراقلا لاق :(مکحلا هيلو )

E MS LS 

 .«ةلمجلا ىلع هفصو يف كارتش شالا مهوي ؛هريغ ىلع مکح لا يبأ قالطإ

 تركذ ام ًداضأل كلذب ّنكتأ مل :يأ : (ال :لاق ؟مّككحلا يباب تينكت ملف)

 وا

 الك يضف «مهنيب تْمكحف ينونأ ءيش يف اوفاتخا اذإ يموق كلو)
 نيفرطلا نيب : مك نأ شتا انه: يأ : (!اذه نسحأام: لاق «نيفّرّطلا

 امهنيب ةموصخلا يهنتو امهيضرتو «كمكح يف لدعتف ؛نيمصاختملا

 ؟كئانبأ ءامسأ يه ام وأ ؟ كدالوأ مك :يأ :(؟دلولا نم كلام : لاق مث )

 ؟مهربكأ نمف :لاق «ءیناه ونب «ملسمو «هّللادبعو ؛ےیرش یل: تلق)

 «ىرخأ ةينك ىلإ ةينكلا رييغت هيف : (حيرش وبأ تناف : لاق «حيرش : تلق

 يبأ ثيدح يف امك ؛ًامئاد مزالب سيل هنأ يتايسو «هدالوأ ربكأب بألا ةينكتو

 هلع يبنلا هب تيتأف «مالغ يل دلو » : ظفلب ۰/٦٤٤ ۸٤( ) مقرب يتآلا ىسوم

 دلو ربك أ ناكو .«يلإ هعّفدو «ةكربلاب هل اعدو «ةرمعب هكنحف !ميهاربإ هاًمسف

 . ىسوم يبأ

 .هدلوو هل اعد خستلا ضعب يفو : (هدلولو هل اعدو )

 E ا ys هل يبّنلا عمسو)

 حيبقلا مسالا ليوحت هيف : (هّللا دنع تنا آل لاق نحل د لاك ؟ كيتا اذ



 .اذه لثم مدقتو هللا ءاش نإ نيباب دعب اذه يتأيسو «بّيط مسا ىلإ

 :لاقف هلي ّيبْنلا ىتأ هدالب ىلإ هعوجر رّضح امل اعناه نو :حيرش لاق)
 قّقاو امب : يأ :( مالكلا نسحب كيلع : لاق ؟ةنجلا يل بجوي ءيش ياب ينربخأ

 ًايعارم «كلذ وحنو «ركنم نع يهن وأ فورعمب رمأ وأ رب وأ ريخ نم عرشلا
 یری نالا نييساتلا

 .ةفورعملا ريخلا هوجو يف هعيزوتو هماعطإ : ( ماعطلا لابو )

 ٠٠١  يشملا يف ةعرسلا باب 2 ۲

 : لاق سابع نبا نع ۔ 4

 اًملف ءانيلإ هتعرس ادعزفأ ىّسح ؛ ُدوعُف نحنو ًاعرسم هي هللا يبن لّبقأ
 .:لاق مث .مّلس انيلإ ىهتنا

 ينيب اميف اهُتيسنف ,ردقلا ةليلب مكر بخأل ًاعرسم مكيلإ َتْلبقأ دق»
 .«رخاوألا رشعلا يف اهوسمتلاف «مكنيبو

 ءيش يف سيل] .[( 1۳۳۸) (ةفيعضلا) - عارسإلاو ثيدحلا ببس نود هريغل حيحص ]

 . [ةتسلا بتكلا نم

 *ب حرشلا *“

 يف ةعرسلا :بابلا دهاش اذه :(ٌدوعُم نحنو ًاعرسُم هل هللا يبن لّبقأ )

 ۰ لا

 مكيلإ تلبقأ ذق لاقت 58 انيلإ ىهتنا اًملف ءانيلإ هتعرس انعزفأ ىتح )

 يف اهوسمعلاف «مكنيبو: یب اسيق اسف :ندعلا E اعرب

01۰ 



 «درفملا بدألا فيعض» ىف ثيدحلا اذه انخيش ركذ :(رخاوألا ثلا
 .سامتلالا ةلمج الإ فيعض :لاقو )۸١۳/۲۹(

 ٠" - لجو رع هللا ىلإ ءامسالا بحأ باب - ٠٠١٠

  00ب يلا نع- ةبحص هل تناكو  يمّشجلا بهو يبأ نع

 لاق :

 أا اما تا

 اهُقدصأو ,نمحرلادبعو هللادبع لجو زع هللا ىلإ ءامسألا خاو

 .(ةرمو برح اهحبقأو «مامهو ثراح

 جيرخت ) ١)1(١١6ا/8) («ءاورإلا» «( ٠ 0 راما 5 ءايبنألا ةلمج نود حيحص ]

 )۲٠۸([. «بيطلا ملكلا

 ج حرشلا دب

Eمانا  E 

 يف لاق : (نمحرلادبعو هللا دبع لجو رع هللا ىلإ ءامسألا بحأو)
 ةيدوبعلا وه اإ ؛هّللا نيبو دبعلا نيب يذلا قّلعتلا نال » :( ۲٤١١/۳ ) «ضيفلا»

 . (ةضحلا ةمحرلاب هدبعو هللا نيب يذلا قّلعتلاو «ةضحما

 بسكلا نم ولخي ال ناسنالاو بساكلا وه : ثراحلا : (ثراح اهقدصأو)

 . ( ةياهنلا ) رظناو اغاز اعبط

 يف وأ ايندلا ثرح يف هَّنأل :ثراح» :(۲۸۷/۲) (لضفلا» يف ءاجو

0١١ 



 «هثرح يف هَل دزت ةرخآلا ثرح ديري ناك نم :ىلاعت لاق «ةرخآلا ْثْرَح
 ٠١[2. :ىروشلا] 4 اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديري ناک نمو

 اهقدصأ ناك امو . هيلع ٌمزع اذإ «مهي رمألاب مه نم «لاعف وه :(ماّمهو)
 . «ةياهنلا» . ارش وأ ناك اريح ؛رماب مهي وهو الإ دحأ نم ام هنأ

 ١١١١ ١١١(: ص ) (ةيدوبعلا» باتك يف مالسإلا خيش لاقو

 لوا مهلاو مهلا نم ٌلاَعف :ماّمهلاو «لعافلا بساكلا :ثراحلاف ...»

 الف «هيلإ ىهتنت دارم نم اهل دب الف ةدارإ لكو «ًامئاد ةدارإ هل ناسنإلاف «ةدارإلا
 هّللا نكي مل نمف ؛هتدارإو هّبَح ىهتنم وه بوبحم دارم نم دبع لكل دب

 ذارملا كلذل ادع نوكيف كلذ نع ربكتسا لب ؛هتدارإو هبح ىهقنمو هدوبعم

 هللا نود ىف ايلإ ا ب ا او فا انإو وا امو لاذ اولا

 نم وأ «نيحلاصلاو ءايبنألا روبقو «ناثوألاو «بكاوكلاو ءرمقلاو «سمشلاك

 . (هّللا نود نم دبع امم كلذ ريغ وأ ءابايرأ مهذختي نيذلا ءايبنآلاو ةكئالملا

 لتقلا نم اهيف امل ؛هركتو اهب ريطتي برحلا نأل : ( ةرمو برح اهحبقأو )
 .( همه /م) (ةاقرم» . هيك رْلا نألف ةّرَم امأو «ىذآلاو

 ٦/ ۸۱۹لاق رباج نع ۔ :

 الو «مساقلا ابأ كينكن ال :انلقف «مساقلا هاّمسف مالغ انم لجرل دلو

 .(نمحرلادبع كنبا مس

 ح «بادآلا ك- 78 :م . لجو رع هللا ىلإ ءامسألا بحأ ب ١١٠6 «بدألا ۷۸-9 :خ]
۷[ 

o۱۲ 



 َيَرَجا» ے9 یج
 یی ورو نيدو کھ

 ج« حرشلا دع

 الو «مساقلا ابأ كينْكَن ال :انلقف مساقلا هاّمسف مالغ اتم لجرل دلو)
 كمعنُن الو مساقلا ابأ كيث الو : (847/5155) ةياور يف : (ةمارك

 .(حتف) . E يأ ماعنإلا نم وه ۰ ا

 «حتفلا» يف لاق : (نمحّرلادبع كنبا مس :لاقف هني يا جاو

 ةيعورشم ىضتتقا هلن يبنلا ةينكب يتكتلا هيلع اوركنأ امل )571/1١(:
 ا اخ يعي اار اتخلا ٠ چ ا ف نأ ا ي ىلا

 . (نّسح مساب الإ هيلع ريشي ال هنأ لاح لا ىضتقاف «مسالا ريغ

 "هال مسالا ىلإ مسالا ليوحت باب 64

 : لاق لهس نع -۔ 517

 -هذخف ىلع هعضوف « دلو نيح هل بلا ىلإ ذيسأ باو ,رذنملاب يتأ

 هنباب دیس وبأ رمأو «هيدي نيب ءيشب هل يلا ىهلف- سلاج ديسأ وبأو

 ‹«؟يبّصلا نيأ» :لاقف هلت يبتلا قافتساف « هلت يبّنلا ذخف نم لمتحاف

 لاق هللا ليسو اي فاعل :نهمأ ربآ لاقف

 : لاق «نالف : لاق ؟«همسا امو

 .(رذنملا همسا نكل ءال»

 .رذنملا ذئموي هامسف

 [كادآلا 1۴۸ هر هم نسجل علا نإ مسالا نيون بدا قذألا ك3
 .1۲۹ح
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 +٭ حرشلا د

 لغه رف روع هلع سلا لإ كيش فا عيودسلاب فاز

 ):(5ا١١/5) (حتفلا) يف لاق :(.سلاج ديسأ وبأو  هذخف

 هانبور هك ا و ی افون[ اا

 .(هيلع

 ام رظناو «هيدي نيب ءيشب لّغعشا : يأ : (هيدي نيب ءيشب هلت يبنلا ىهلف )

 .(١١؟ا//15١1) يوونلا هلاق

 ( هل يبنلا قافتساف هلي يبنلا ذخف نم لمتحاف هدباب ديّسُأ وبأ رمأو )

 E كرام يلا نوجا

 ريغصلل هتلماعم نسحو هلت يبنلا عضاوت هيف : ا لاقف)

 .ريبكلاو

 :(؟149١) ملسم دنع ةياور يف : ( !هَّللا لوسر اي هائّبلَق : ديسأ وبأ لاقف)

 هكر قل[ فوق مومو درك علا امرين

 هّنأكف «هنييعت ىلع فقأ مل» : ظفاحلا لاق :(نالف لاق ؟همسا ام :لاق)

 فس هر ا هاو ا ومشت رع تاق اوم يخت سل يدنا اتينا ذاك

 (ه5!١١/1) (حتف» .«ةاورلا

 «ةاقرملا» يف ءاج :(رذنملا ذئموي هامسف «رذنملا همسا نكل ءال :لاق)

 نأ هل ىضرأ نكلو «هومتيمس امب ىضرأ ال :يأ : ىبيطلا لاق»:(5153/8)

 .رذنملا همسا نوكي

 ١ه



 یا ينته رج
 بيوع مد سو

 ٥ _ لجو رع هللا ىلإ ءامسألا ضغبأ باب ٠١۸

  _ 4هلل هَّللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع :

 .(كالمألا كلم ىّمست لجر هللا دنع ءامسألا ىنخأ»

 .[ 3٠ ح «بادآلا ك- ۸ م . هللا ىلإ ءامسألا ضغبأ ب۔۱۱ ٤ «بدألا ك١ :خ]

 * حرشلا د

 ىنخلاو ءرجفأو شحفأ :يأ) )۱١١/١٠٠١(: يوونلا لاق :( ءامسألا ىنخأ )

 .ىمسملا هبحاصل كّلهأ ىنعمب نوكي دقو «شحفلا

 . (هّكَلهأ :يأ هلا هيلع ىنخأ : لاقي كالهلا ىنخلا

 .(عنخأ)» : (« نيحيحصلا» ظافلأ ضعب يف

 . عضوأ : لاقف «عنخأ نع ورمع ابأ تلأس : لبنح نب دمحأ لاق

 هل اهكّلهأو هبحاصل اهلا :يأ» :(۲۲.۰۲۱۹/۱ ) («ضيفلا» يف ءاج

 . (يرشخمزلا هركذ «ناوهلاو ةعضلاو لذلا وهو عونخلا يف اهلَحدأ ينعي

 .(ملسم حيحص »يف « ظيغأ )و «ثبخأ» ظفلب درو دقو

 مويءامسألا ىنخأ) :(5508) ( فئصملا حيح ص » يف :(هّللا دنع)

 «هّللا دنع ةمايقلا

 :ةيلع رمتشاو هب يضرف كلذب يمس وأ «هسفن یمس :يا :( ىمست لجر)

 .(ه١896/1) ( حتف )

 رسكلاب كلم عمج كالمألاو «كلم نم ماللا رسككب :( كالمألا كلم )
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 .(حتف» .كيلم عمجو حتفلابو

 (فّئصملا حيحص) .هاش ناهاش هريسفت هريغ لوقي :نايفس لاق

(5565). 

 ريسفت نم حاّرشلا ضعب بّجعت دقو»:(۸/١١۱) (ةفحتلا» يف ءاجو

 وهو  نورخآ كلذ ركنأو «ةيمجعلا ةظفللاب ةيبرعلا ةظفللا هنييع نب نايفس
 يف هب ةيمستلا رك دق ناك هاش ناهاش ظفل نأ كلذو  هدارم نع مهنم ةلفغ

 يف رصحني ال هّمذب ربخلا درو يذلا مسالا نأ ىلع نايفس هّبنف ءرصعلا كلذ

 . (ٌمذلاب دارم وهف ؛ناك ناسل ياب هانعم ىّدأ ام لك لب «كالمألا كلم

 "هو  همسا ريغصتب رخآ اعد نم باب 9 "5

 : لاق بيبح نب قّلُط نع 2-8

 قيلط اي : 0 مر

 هلع يبنلا تعمس

E 

 55٠[. ح ناميإلا ك - ١ الوطم هانعمب :م]

 *# حرشلا

 اذه : (قيلّط اي :لاقف ًارباج تلأسف ,ةعافشلاب ًابيذكت سالا دشا تنك )

 . قلط همسا نآل ؛همسا ريغصتب رخآ اعد نميف بابلا دهاش

 لدي اذهف :(لوخد دعب راتلا نم نوجرخي :لوقي هت يبنلا تعمس)
 .ةعافشلا ىلع
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 هللا دبع ني رباج تيفلف دمخ داز» :(۲۹۳/۲) (لضفلا» يف ءاجو

 اي :لاقف «راثلا لهأ دولخ اهيف لجو رع هللا اهركذ ةيآ لك هيلع تأرقف

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب ملعأو ىم هللا باتكل ًارقأ كارتأ قلط

 ؟ملسو

 . ىتم هلوسر ةّنسب ملعأو هللا باتكل ارقأ تنأ لب «هّللاو ال :تلقف

 اهب اوبذعف ًابونذ اوباصأ موق نكلو «نوكرشملا مه اهلهأ تأرق يذلا نإ : لاق

 هللا لرسر: تقيس نكا ل نإ هذا نإ هيدي نری ار ءاعيمج | رجرعأ مف

 :هنييع نبا قيرط نم ( ١7/9 نابح نبا هاورو :قيلعتلا يف انخيش لاق

 فيقرر وود ا يس ناي نوم تجب

 مه امو رانلا نم اوجرخي نأ نوديري )» :لوقي هّللا نإ :لجرلا لاقف»

 .[۳۷ :ةدئاملا ] 4 اهنم نيجراخب

 0 ا ا ا 00
 ي ے0 م

 E هادم ير يس رق هنن تاع

 E : ةدئاملا] ...  راثلا

 .(رافكلل هذه

 «رانلا يف دولخلاب قطنت يتلا صوصنلا نم : يأ : (أرقت يذلا ارق نحنو)

 هلوقل اهيف دلخي الف مالسالاب هيلع هّللا معنأ نم اّمآ راقكلل هذهف : ىنعملاف

 .(لوخد دعب راتلا نم نوجرخيو : هلي

 هاأا/



 («ةيواحطلا ةديقعلا حرش » باتك يف ةعافشلا ثحبم  تئش تخش نإ رظناو

 . ىمالسالا بتكملا ةعبط ( ۲۲۹ ص)

 "1  ةيصاع مسا ليوحت باب - ۷

 . AYلاقو ةيصاع مسا ريغ هيَ 2 ىبلا ناری ا نع :

 .«ةليمج تنأ»

 ٠١[. ح «بادآلا ۳۸-9 :م]

 + حرشلا وب

 (ةفخيلا» يف ءاج# ( ةليمج تنأ : لاو صاع عنب ل يلا ذأ

 نع ءابإلا ىنعم ىلإ ًاباهَذ ؛ةيصاعلاو صاعلاب ا اوناك ليق» :(اذو/40

 اهّمسُي مل هلعلو «هنع اوُهُن مالسإلا ءاج اًملف «ميّضلاب ءاضرلاو صئاقنلا لوبق

 .(ةيكزتلا ةفاخم ةيصاعلا ّدض اهّنأ عم ةعيطم

 . (اهدِض نايصعلاو ةعاطلا نمؤملا راعش نال هريغ اّمإ) : (ةياهنلا » ىف لاقو

 ىلإ هوزكملا وأ حيبقلا مسالا رييغت ثيداحألا هذه ىنعم ) : يوونلا لاق

 . ةباحصلا نم نيريثك ةعامح ءامسأ لي دلع هني هرييغتب ثيداحأ تبن دقو «نسح

 فوخ وأ ةيكزتلا ىهو امهانعم ىف امو «نيعونلا ىف ةّلعلا هيت نيب دقو

 . (ريطتلا

ATI/11تعب بتميز ىلع لخد هنأ ؛ءاطع نب ورمعغ نب دمحم نع -  
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 بنيز حکن هل 2 يبنلا نإف ؛اهمسا ريغ : تلاق ءةرب اهمسا : تلقف لاق

 .ةرب اهمساو شحج تدب

 «ةرب يمساو ءاهجوزت نيح ةملس مأ ىلع لخدو «بنيز ىلإ اهمسا ريغف
 : لاقف «ةرب ينوعدت اهعمسف

 اهيّمس ,ةرجافلاو نكنم ةربلاب ملعأ وه هللا نإف ؛مكسفنأ اوكزت الو

 . بنيز يهف : تلاقف «« بنیز

 :تلاقف ؟يّمسأ :اهل تلقف

 .(بنيز اهمسف؛ هلت هللا لوسر هيلإ َرّيغ ام ىلإ رّيغ»

 ١9[. و ۱۸ ح «بادآلا ۳۸-4 :م]

 *# حرشلا هب

 هلع يبنلا ةبيبر يه : (ةمَلَس يبأ تنب بنيز ىلع لَّخد هنأ )

 ريغ :تلاق ةرياهسسا» تلقف لاق دنع هلامشلأ مسا نع هئلاسفو

 ىلإ اهمسا ريغف «ةري اهمساو شحج تدب بيز مكن هت بتلا نف ؛اهمسا

 : هلل يبنلا نأ ةيريوج ثيدح يف (740/00) يف مّدقت دق :( بئيز

 ةيريوج اهامسف اهمسا هلع يبتلا لوحف «ةّرب اهمسا ناكو اهدنع نم جرح »

 .(ةرب اهمساو لخدي نأ هركو جرخف 1

 یزو حج تسب بيز نا قاز م / 5« ليشفلا#: اح

 هيلع هّللا ىلص- يبنلا هريغف ةّرب الوأ امهمسا ناك امهنم لك ةملس يبأ تنب

 ىلا ةر ةيناعلاو مسو هلآو هلع هللا لص ةعجوت قلوألاو دولسوهلاو

 .(مَّلسو هلآو هيلع هّللا ىلص
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 قرب ينوعدت اهعمسف «ةّرب يمساو اهجّوزت نيح ةملس مأ ىلع لّخدو )
 هيتس سافر قم اب علما سقت نق ؛مكسفنأ اوُّكزت ال :لاقف

 . ةيكزتلا نمضتي ةّرب نال : مكسفنأ اوُكزت ال :( بنز

 هؤانث هسفن لجرلا ةيكزت :كلملا نبا لاق» :( ١۱۸/۸ «ةاقرملا» يف لاق

 . «ضرم لعف لكل مسا ٌربلاو ءاهيلع

 م مو ف تسلا انين ت ر یف تاق

 . «؟اهيمسن مب :اولاقف):( ) ۲۱٤۲

 ةعرس هيف : اا هلع هللا لوسر هيلإ ٌرّيغ ام ىلإ ريغ : تلاقف ١)

 لوسرب مهيّسأتو مهؤادتقا هيفو «كلذ يف دّدرتلا مدعو نيدلا رماوأل مهتباجتسا

 . هلع هللا

 م54 ۔ باھش باب ۔ ۸

 :اهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۲ .

 لَ هللا لوسر لاقف «باهش هل لاقُي ّلجر هل هللا لوسر دنع ركذ

 . (ماشه تنأ لب»

 [44ه9 لا سلا عت ند دع صألا 065 هيلعتا]

 * حرشلا

 لب : هلي هّللا لوسر لاقف «باهش هل لاقي جر هع هللا لوسر دنع ركُذ )

 لصألا يف وهو «بكوكلا هبش ليللا يف ضقني قلل تايسون يع كا
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 لَم بلا اهرّيغ ىتلا ءامسألا نم ًاددع (هنئس» يف دواد وبأ رّكذ :ةدئاف
 . قلعم ثيدحلاف «« راصتخالل اهديناسأ تكرت » :لاق مث «ثيدحلا اذه اهنم

  648باب العاص  ۳٦٥١

  - ATI TYةّكم حتف موي لوقي هب يبنلا تعمس : لاق عيطُم نع :

 .(ةمايقلا موي ىلإ « مويلا دعب اربص يشرُق لعقي ال»

 م اللا 0

 هل يبْنلا هامسف

 .[۸۸ ح «داهجلا ك۲ :م1

 ي« حرشلا هب

 وبا لاق :(اربتم يشرق لقا ل کب حقف موي: لرب هلا يلا تعملو

 .(لتقيف مدقُي مث رع حلا ذخؤي نأ وهو ) :ةديبع

 .««راهزألا» يف امك ةكرعملا يف ال :يأ» :( ۳١۸/٠١ ) «ةاقرملا» يف لاقو

 .ةكم حتف موي :يأ :( مويلا دعب )

 مالعإلا هانعم :ءاملعلا لاق» :( ١14/١7١ يوونلا لاق :( ةمايقلا موي ىلإ )

 ؛ هلع هدعب مهريغ لترا امك مهنم حا تری الو ؛مهلك نوملسُي اشيرُف ناب

 ىرج دقف ءاربص ًاملُّظ نولّمقُي ال مهنا دارملا سيلو ءأربص لتُقو بروح نمم

 .(ملعأ هّللاو «مولعم وه ام كلذ دعب شيرق ىلع

 اذه مهضعب لّوأت دقو :يديمحلا لاق» : فذدحب- (ةاقرملا» يف لاقو
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 مالسإلا نع ترم وهو ًاربص مويلا اذه دعي ىشرق لقي ال هانعم : لاقف ثيدحلا

 .رفكلا ىلع تباث

 دق ناطقا نأ يفر و انو ريو م قم ق دو ذل یا

 . ( برعلا ةريزج نم سيأ

 صاعلا همسا ناك ؛عيطُم ريغ شيرق ةاصع نم دحأ مالسإلا كردي ملف )
 نكي ملو :ءايركز نع :( 1787 ) ملسم يف : (ًاعيطم هلت يبّنلا هامسف

 هللا لوسر هامسف ىصاعلا ُهمسا ناك «عيطُم ريغ شيرُف ةاصع نم دحأ ملسأ
 . (اعيطم هلي

 صاعلا عمج انه ةاصع :ضايع يضاقلا لاق» :( ٠١٤١/١١ يوونلا لاق

 «ىمهسلا لئاو نب صاعلا لثم صاعلا همسا ناك نمم ملسأ ام : يأ
 صاعلاو «ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب صاعلاو «يرتخبلا وبأ ماشه نب صاعلاو

 ىوس ؛مهريغو جاجحلا نب هنبنم نب صاعلاو «يموزخلا ةريغملا نب ماشه نب
 دقف ًالإو ءًاعيطُم هامسف همسا هي يبثلا ريغف «يرذعلا دوسألا نب صاعلا
 .ىلاعت هللا دمحب مهلك مهّتاتعو شيرق ةاصع تّملسأ

 ًاضيأ همساو مّلسأ نمم وهو ءورمع نب ليهس نب لدنج اب كرت هنكلو

 مل همسا لهجو هتينك هيلع تبلغ اَ اذه نأ لّمتحُيف اذه حص اذإف «صاعلا

 ىلإ مويلا دعب [ةكم ينعي ] هذه ىزغت الو) )١4717(: (ةحيحصلا » يفو

 .(ةمايقلا موي
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 تاو :لافو:ةيصاغ ميسا ريغ هلع ىلا نأ 0 / هنو كيد نيمو

 هبحاص اعد نم باب 3 ۰

 مم اعيش مشا نف ضفتي و رفيف

 : هِي هللا لوسر لاق : تلاق- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع _ 4

 .«مالّسلا كيلع ارقي [ ٠١5 / وهو ] ليربج اذه ! شئاع ايد

 وهو :تلاق «[هتاكربو] هللا ةمحرو مالّسلا هيلعو :[تلقف] :تلاق
 . ( هلع هللا لوسر كلذب ديرت «ىرأ ال ام ىرت :ةياور يفو) .ىرأ ال ام یری

 5١[. ح «ةباحصلا لئاضف ك 44 :م .ةكئالملا ركذ ب ١ «قلخلا ءدب ك- ه5 :خ]

 ٭ حرشلا *

 . ميخرتلا زاوجل ليلد :يوونلا لاق : (!شئاع اي)

 و و ی هاش او

 . «ّره ابآ اي» :«فّئصملا حيحص» يف هيت يبنلا لوق هلثمو

 كقوس كديور شجن اي» :( 1۲١۲ ) ًاضيأ « فّتصملا حيحص)» يفو

 . (ريراوقلاب

 مقرب «بدألا» باتك يف اذكه أرقي :(مالّسلا كيلع ارقي ليربج اذه)

 . اهيلع تْعلَطا يتلا خسنلا عيمج يف (ءىرقي ) انه يهو )١١۳١(
 : ىلاعت هلوقل ًالاثعما : هتاكربو هّللا ةمحرو مالّسسلا هيلعو :تلقق : تلاق)

 ء[485 :ءاسنلا] 4 اهودر وأ اهنم نسحأب اويحف ةّيحتب مئييح اذإو ©

oY 



 .درلا غيص نسحاب تتأ :(هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا هيلعو» :اهلوقبف

 . فرصتب (۳۳۷/۳) (ليلد»

 لوسر كلذب ديرت «ىرأ ال ام ىرت : ةياور يفو  ىرأ ال ام یری وهو : تلاق )

 بجيو مالسلا ثعب بابحتسا هيف) :( 711١/١ ) يوونلا لاق : ( هِي هللا

 :ةيلع دري مالسلا شلبي يذلا ناو“ ةهغيابت لوسرلا قلع

 نم ةقرو يف مالس هَعَلِب ول اذكو ءروفلا ىلع بجاو درلا اذهو : انباحصأ لاق

 . (هأرق اذإ روفلا ىلع ظفللاب هيلع مالسلا دري نأ همزل «بئاغ

 ۳۹۷  محز باب 2 ۱

 ةّيصاّصخلا نب ريشب نع ثْدَحُت ءريشب ةأرما ىليل نع ۔ 6

 .اريشب هب يبُتلا هاّمسف محز همسا ناكو

 .[(الاله/ هوك ) رظنا]

 ٭ حرشلا

 محزلا نوك نم عبان رييغتلا لعل :هيفو ؛( 775/5517 مقر ثيدحلا رظنا

 ۳۹۸  ةرب باب 9 ۲

 : سابع نبا نع 2 55

 .ةّيريوج هلت يبنلا اهامسف ة قرب ناك ةيريوج مسا نإ

 ١5[. ح «بادآلا ك- ۳۸ :م]
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 * حرشلا

 ثيدح مدقت رو هلع يتلا ا ر ناك َةّيِرْيِوَج مسا نإ )

 اهمسا ناكو  اهدنع نم جرحه يبنلا نأ» :( 1٤۷/٠٠۳ مقرب ةيريوج

 اهمساو لُْخدي نأ هركو جّرخف «ةيريوج اهاّمسف اهمسا هل يبنلا لوحف «ةرب
 .(ةرب

 ةربلاب ملعأ وه هّللا نإف ؛مكسفنأ اوگزت ال) :( 85١/591 ثيدحلا يفو

 . ( ةرجافلاو كنم

 ۳۹۹  َحَلفَأ باب ۔ ۴۳

  5 ATT TYلاق هم ىبثلا نع باج نع :

 ءًاعفانو «ةكرب مهدحأ ىّمسي نأ - هللا ءاش نإ يتَمأ تيهن تشع نإ»

 سيل : لاقيف ؟ةكرب انه اه : لاقي «(؟ال مأ «عفار» :لاق يردأ الو) ءحّلفأو

 .(أنه

 . كلذ نع هني ملو هلت يبنلا ضبقف

 ح ؛«حيبقلا مسالا رييغت يف ب 57 «بدألا ك- ٠ :د . 18 ح «بادآلا ۳۸-9 :م]

£4[ 

 ب حرشلا د

 هللاو لج الا :بازتغقاب هروعش هيف : ع هللا ءاش نإ ين تيهذ تشع نإ

 عدوم ةظعوم اهّنأك » :  مهنع هللا يضر  ةباحصلا لوقك اذهو  ملعأ

 .هولاق ام باوص ىلع لدي هرارقإف ««انصوأف

 رو £ ما
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 لاق :(؟ال مأ عفار :لاق يردأ الو «َحَلفأو «ًاعفانو «ةكرَب مهدحأ ّيِّمسُي نأ)

 ةهاركل وه يذلا يهنلا اّمأو «ميرحت يّهن اهنع ىهني نأ دارأ :هانعم : يوونلا

 )۳٠١/٠۳(. «نوع» .ةيقابلا ثيداحألا يف هنع ىَهَن دقف «هيزنتلا

 .ءامسألا هذه ضعب فلسلا يف ناك دقو اذه

 ثيدحلا تحت ( 1۸۲/١ ) (ةحيحصلا» يف- ىلاعت هللا هظفح  انخيش لاق

 نم ناك اذإ ثيدحلاب مهملع مدع ببسل كلذ ناك هّنأرهاظلاف» :(541)

 هللا ی اا ا اذإ كلذ ی را يه نومك نعنالا

 .(ملعأ هّللاو  مهنع

 هنكل ؛حيحص يملا نأ :ةليصحلاوو :قيلعتلا يف ًاضيأ انخيش لاقو

 ثيدح اهنم «ءاش نم هعجاريلف «ريرج نبا اهركذ ةّلدآل ؛هيزنتلا ىلع لومحم
 . ( اذه دعب يتآلا هع يبنلا مالغ حابر

 (ملسم حيحص» يف درو ام هلثمو :(انه سيل :لاقيف ؟ةکرب انه اه :لاقي )

 ME كإف :(۳۷)

 كانه سيل ال :لاقيف ةروكذملا ءامسألا ىدحإب ىمسملا كانهأ ا : يأ

 هركيف وأ «لؤافتلا يف اذه لثم نسحي الف ؛حيمجن وأ راسي وأ حلفأ وأ حابر

 . باوجلا ةعانشل

 لؤافتلا ءامسألا هذهب نودصقي الا نً :اذه ىنعم : (ةنسلا حرش ) يف

 اولأس اذإ ءدّضلا ىلإ هودّصق ام مهيلع بلقني امبرو ءاهيناعم وأ اهظافلأ نسحب

 رسيلا نم سأيلا اورمضاو هيفنب اورّيطتت ال ليقف «حيجن وأ راسي مثأ اولاقف

 (ةفحت » .ريخلا نم سايإلاو نظلا ءوس بلجي يذلا ببسلا نع مهاهنف «هريغو
 .فّرصتب )١١5/8(
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 («ةحيحصلا » يف انخيش لاق : ( كلذ نع هني ملو هلي د یار

 دقف ًالإو باج ملعل ةبسنلاب وه اإ «كلذ نع هني ملو ضبُق مث» )١/۱۷۷(:

E e a REE 

 )۸٥/۳((. (بيغرتلا»

 ۸/٤ - ىرخأ قیرط نم هنعو :

 «راسيو «عفانو «ةكرسببو «ىلعيب ىمسي نأ ىهني نأ هِيَ يلا دارأ

 .ائيش لقي ملف « ءاهنع دعب تكس مث كلذ وحنو حّلفأو

 ح «حيبقلا مسالا رييغت ىف ب 5 «بدألا ك ٠ :د . ١18 ح «بادآلا ل۳۸ :م]
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 * حرشلا دع

 «حلفأو راسيو يفانو «ةكرَببو «یلعیب ىَّمسُي نأ ىهنَي نأ هلي بتلا دارأ)

 يف ءاج :تكس مث :(ًائيش لقي ملف ءاهنع دعب تكس مث «كلذ وحنو

 عاقيإو ىولبلا مومعل ةّمآلاب ةمحر :(ةاقرملا» نع ًالقن (00/19 «لضفلا»

 .قباسلا ثيدحلا رظناو .جرحلا

 يضر. كلام نب سنأ ثيدح نم ( 1111 ؛يذمرتلا ناس حيحص# يو

 اي !دشار اي :عمسي نأ هتجاحل جرخ اذإ هبجعي ناك هلْ  يبنلا نأ» : هنع هّللا

 ےہ
 يبأ ناس حيحص » يف ءاج ام هحّضوي:« عورشم رمأ وهو لؤافتلا نم اذهف

 ؛ءيش نم ريطتي ال ناك هع يبنلا نأ» ةديرب ثيدح نم (۳۳۱۹) «دواد
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 كلذ رتب يؤرو «هب حرف همسا هبّجعأ اذاف :همسا نع لاس ًالماع ثّمب اذ ناكو

 لاس ةيرق لحد اذإو .ههجو يف كلذ ةيهارك يؤر «همسا هرك نإو «ههجو يف

 هرك نو «ههجو يف كلذ رشب يؤرو ءاهب حرف اهمسا هبجعأ نإف :اهمسا نع
 .(ههجو يف كلذ ةهارك يؤر ءاهمسا

 نأ بدنج نب ةرمس ثيدح نم (دواد يبأ ننس حيحص)9 يف ءاج ام اّمأ

 :حلفأ الو ًاحيجت الو ًاحابر الو راسي كَمالغ ٌنيّمست ال١ : لاق هلع هللا لوسر

 . «ال لوقيف ؟وه مثأ :لوقت كإف

 هال :لوقيف ؟حيجن مثأ صخش لوقي امدنع ذإ «ةعيرذلا دس باب نم اذهف

 انخيش يل هلاق اذك . ثيداحألا هذه نيب ضراعت الف . مءاشتيو لئاسلا ريطتيف

 . هانعمب  ىلاعت هللا هظفح

 ۳۷۰ ۔ حابر باب - ” 4

ATo l11۹لاق  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع - : 

 لع هللا لوسر مالغ حابرب انأ اذإف ءا هلت يبنلا لزتعا امل

 : تیدانف

 .هَّللا لوسر ىلع يل نذأتسا «حابر اي

 و ةفرشملا ةيّلعلاو ةفرغلا ب ٠ «ملاظملا ك 45 : يف خ هجرخأ ليوط ثيدح نم ٌءزج]

 مالغلا مسا خ رك ذي ملو . ٠١ ح «قالطلا ك- ١8 : يف م .حاكنلا ك- 1۷ و ريسفتلا ك ٠

 .[حابر وهو م هرکذ او

 + حرشلا

 :تيدانف هل ع هللا لوسر مالغ حارب انأ اذإف «هءاسن هی اع يبثلا لزدعا امل )
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 فصلا هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج : (ِهّللا لوسر ىلع يل نذأتسا «حابر اي

 نع هلا نأ نيب ىلا ثيالحالا نماذهو 66140535 لسمو 5258

 .اذه لوح مالكلا مّدقتو «ملعأ ىلاعت هّللاو «هيزنتلل ءامسألا ضعبب ةيمستلا

 ٥ _ ءامسأ باب الأنبياء  ۳۷١

  A4لاق هيم ىبثلا نع «ةريره ىبأ نع :

 .«مساقلا وبأ انأ ىّنإف ؛ یتینکب اوتکت الو یمساب اومست»

 .«يتينكب اونكت الو يمساب اوُمَسَت» : هيت يبنلا لوق ب ٠١5 «بدألا ۷۸-3 :خ]

 .[۸ ح «بادآلا ك- ۳۸ م

 + حرشلا د

 .(لامكإلا لامكإ» ىف ءاج امك ةحابإلل انه رمألا : ( ىمساب اومسَت )

 . مساقلا يبأ : يأ :( يتينكب اونكت الو)

 بگرم لك ةيبرعلا لهأ دنع ةينكلاو» )۳۸/٠١(: (ةدمعلا» ىف لاق

 . ( مالعألا ماسقأ نم يهو «موثلك مأو ركب يبأك مأ وأ بأ هردص يفاضإ

 (مكنيب مسقأ ؛ًامساق تثعب اًمإف» :ةياور ىتأتس : ( مساقلا وبأ انأ ىنِإَف)

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ؛نيثيدح دعب

 : لاق كلام نب سنأ نع 2. 0+

 يتلا هيلإ تفتلاف ! مساقلا ابأ اي : لجر لاقف قوُسلا ىف هب بنل ناك
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 : هلل يبثلا لاقف ءاذه توعد اإ ! هللا لوسر اي :لاقف « هِيَ

 .(يتينكب اوئكت الو «يمساب اوّمست»

 ١[. ح«بادألا ك- ۳۸ :م . قاوسألا يف رك دا ويلا 3 :خ]

 * حرشلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هعضاوت هيف : ( قوُسلا يف هلت يبنلا ناك )

 !هّللا لوسر اي :لاقف ليت يبنلا هيلإ تفَعلاف !مساقلا ابأ اي :لجر لاقف)

 اداب تاع ال و فدرعد ان ةلوق نم قطلا اذهو ادع تزرع د اإ

 اذكه اوس 2 یی کب اونكد الو: ییساب ارم هلع يبنلا لاقف)

 «تاياورلا ضعب يف امك (ملسم حيحص » يف !ذكو ««بدألا ٠ خس يف لصألا

 . (اومس 9 ( فنصملا حيحص » يفو

 .(اومست ) : ظفلب امهالك (845/5145)و ( 8577/514٠ ) رظناو

3 0 # 

 : لاق مآلّسم نب هّللادبع نب فسوي نع - 05

 .«يسأر ىلع حسمو «هرجح ىلع يندعقأو «فسوي هلع يبثلا ينامس»

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 + حرشلا +“

 حتفلاب رجحلا :(هرجح ىلع يندعقأو «فسوي هلت يبنلا ينامس)

 . «ةياهنلا» . نضحلاو بوثلا : -رسكلاو

of. 



 .ريبكلاو ريغصلا هتمحرو هع هع هعضاوت هيف : ( يسار ىلع حسمو)

  ATA EFلاه هادف راج نع :

 ةياور يف لاق ًادّمحم يمسي أ دارأو «مالغ راصنألا نم انم لجرل دلو

 يفو) < «( ل يتلا هب تيتأف «يقنع ىلع هتلمح : لاق يراصنألا نأ : انه

 : لاق (ًادّمحم هّيَمسي نأ دارأف «مالغ هل دلو : ىرخأ

 :ةغلاث ةياور يفور تْلعُج ام يّنإف ؛يتينكب اونكت الو يمساب اومست»

 .«مكنيب مسقأ امساق (تشعب

 «هّسّمخ هلل نافإط :ىلاعت هللا لوق ب" ءسمسخلا ضرف ك- ١۷ :خ]

 ٣[. ح «بادآلا ك- ۳۸ :م .[ 4١ :لافنألا]

 ب حرشلا دب

 رر لاق ا دمحم سي انآ هاراو هغ زات نهاتم لعزل دلو
 فر هلكت یاب تیا و قلع قلع وتس لاف يزال نأ اه
 ارّنكت الو يمساب اوست :لاق -ًادّمحم هّيَّمسي نأ داراف مالغ هل دلو : ىرخأ
 : (مكنيب مسقأ ًامساق تعب :ةئلاث ةياور يفو  تلعج اّمِإ يلف ؛يعينكب

 ثيراوملا يف لاومألا مسقأ :يأ :(مكنيب مسقأ امساق «تلعج اع ينإف)
 مسالا اذه قلطُي الف «هل الإ دحأل كلذ سيلو «ىلاعت هللا نع امهريغو مئانغلاو
 (ةدمع» .ًاَقَّلْطُم كلذب ةينكتلا عنتميف اذه ىلعو «هيلع لإ ةقيقحلاب

(58/1). 
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 يف ةقيقح دوجوم ريغ ىنعملا اذهو) :( 51١/4 «ةاقرملا» يف ءاج

 . مكد الو ناشو مكنأش يف ؛ةروصو اظفل مسا دّرجم لب ؛مكّقح

 لب «مساقب ىّمسم ناك يدلو نأ درجمب مساقلا ابأ تسل يأ لصاحلاو

 . ( ةيويندلاو ةينيدلا رومألا يف ةمسقلا رابتعاب ؛ةيمساقلا ىنعم يف ظحول

 : لاق ىسوم يبأ نعت 15

 ,ةرمتب هكتحف .ميهاربإ هاّمسف هلي يبنلا هب تيتأف مالغ يل دلو»

 .«يلإ هعفدو ,ةكربلاب هل اعدو

 .ىسوم يبأ دلو ربكأ ناكو

 .[7؟ 4 ح «بادآلا ك ۳۸ :م .ءايبنألا ءامسأب ىَّمس نم ب_ ١٠١9 «بدألا ك- 78 :خ]

 +٭ حرشلا

 يوونلا لاق :(ميهاربإ هاّمسف هيت يبنلا هب تيتاف «مالغ يل َدلُو)

 .«ةدالولا موي ةيمستلا زاوج هيف»:(١٠/١٠٠)

 سيل نكل «راوجلا تيدا نم عهفي»» كلذ ىف يلاؤس ابيخجم انخيش لاق

 . (نيرمألا نيب قرفن نأ بجي «ةنسب

 (نمحّرلادبعو هّللا دبع ىلاعت هللا ىلإ ءامسألا بخ: اق ناز

 . «يوون» . (امهريغب ةيمستلا نم عنامب سيل

 . «ةياهنلا» رظناو هَكَنَح اهب َكّلدو اهَعَضم : يأ : (ةرمعب هّكتحف)

 هتمحر هيف :( ىسوم يبأ دلو ربكأ ناكو . يلإ هعّفدو «ةكربلاب هل اعدو )
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 دولوملل هؤاعدو «هيلإ نوتأي نيح مهدر مدعو «هباحصأ ةلماجمو «ريغصل 1

 ةكربلاب

 . فّئصملا بيوبت كلذ ىلإ ريشي امك ءايبنألا ءامسأب يمستلا هيفو

 كلذ ىلإ راشأ امك «هدلو ربكأ مساو لجرلا ةينك نيب ةفلاخلا زاوج هيفو

 ۳۷۲ ۔ نزح باب 5

“ANNد نع ا نط ا نب ا ليغ  

 : لاق نزح : لاق ««؟كمسا ام» : لاقف هلت يبنلا ىتأ هنأ

 .«لهس تنأ»

 ! يبأ هيناّمس امسا رّيغأ ال : لاق

 .دعب انيف ةنوزُخلا تلاز امف :بيَسمْلا نبا لاق

 هرگذف ... ًانزَح هدلج نأ ٍبّيَسْلا نب ديعس نع ىرخأ قيرط نمو)
 . (ًالسرم

 NE} «بدألا-۷۸ :خ ]

 ٭ حرشلا د

 ام :لاقف هت يبّتلا ىتأ هنأ :هدج نع هيبأ نع بيَسْلا نب ديعس نع)

 .ةيعرش ةحلصمل وأ فرعتلل مسالا ةفرعم بلط هيف : ( ؟كممسا

 «نشحلا ظيلغلا ناكملا :نزحتلا» :(ةياهنلا) يف لاق :( نزح :لاق)
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 .(ةنوشخلا :ةنوزحلاو

 ام :يازلا نوكسو ةلمهملا حتفب :نزحلا» :( 514/1٠١ ) (حتفلا» يف ءاجو

 نالف يف :لاقُي ءقّلُخلا يف لمعّمساو ءلهسلا دض وهو «ضرألا نم ظل

 . «ةواسقو ةظلغ هَقّلُخ يف : يأ «ةنوزح

 . لهسلا دض نزحلا نإف :( لهس تنأ :لاق)

 و الوفا ردع ةل لاف

 .«نهّتميو أطوي لهسلا ءال :لاق»:(1457١4)

 (ةدمعلا) يف لاق :(انيف ةنوزحلا تلازامف :ٍبِّيَّسَلا نبا لاق )

 ورا اف كلا ام يملا نبا لوف عع ةقيعلا نيا لاق 4 5

 .هنوري اميف ليهستلا عانتما ديري

 تيقب ىتلا ةدشلا ىلإ كلذب ريشي :لاقيو «ةبوعصلا ديري : يدوادلا لاقو

 .مهقالخأ يف

 مدعي داكي ال «مهيف فورعم َقّلُخ ءوس هدلو يف نأ :بستلا لأ ٌركذو

 .(مهنم

 .«ةدمع» E مما ل1 لان دس عم

 لسرأ اذكه» :( 915/1١ ) (حتفلا» يف ظفاحلا لاق : نزح هد نا كارم

 [بيسملا نب ديعس نع يوارلا وه ] ديمحلادبع هب ثّدح امل ثيدحلا ديعس

 اذإ لسرملا نأ ؛ىهقاشلا ةدعاق ىلع اذهو هيب نع هلضو يرهرلا هيك دخت املو
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 . لّسرملا جرخم ةّحص نّيبت رخآ هجو نم ًالوصوم ءاج
 يف لّسوم ا حدقي ال لاسرإلاو لصولا يف فالتخالا نأ ؛يراخبلا ةدعاقو

 نم ظفحأ يرهزلا نف ءانه يذلاك لسرملا نم ظفحأ لصاولا ناك اذإ ؛لوصوملا
 . ملعأ ىلاعت هَّللاو « ديمحلادبع

 ۳۷۴  هتينكو هلت يبنلا مسا باب - ۷

 : لاق رباج نع -۔ 5

 بأ «كينكن ال :راصنألا تلاقف .مساقلا هاّمسف الغ انم لجرل دلو
 لاقف ناصنألا تلاق ام هل لاقف ءب ىلا ىتأف ًانيع كمعنُ الو .مساقلا

 .(مساقلا انأ ءيتينُكب اوّنكت الو ,يمساب اوّمست ؛راصنألا تنسحأ»
 .[4 لوسرللو هُم هلل ناف : ىلاعت هللا لوق ب ۷ «سمخلا ضرف ك- هال :خ]

 ٭ حرشلا ٭

 ا سالا یاب تکی نأ ًامزاع : (مساقلا هاّمسف «مالغ انم لجرل دلو )
 نأ حصي مساب هنبا مّلسو ار ا ناس دا رع فعلا فرك

e.)5١١/5(. (لضف»  

 نم وه :(ًانيع كمعئنالو اا ابأ «كين ال :راصنألا تلاقف)
 . «حتف» . كنيع هب ّرقتف كلذب كيلع معتن ال : يأ «ماعنإلا

 .ةعيرذلا دس باب هيفو
6 
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 . باصأو نسحأ نمل ؛تنسحأ : لجرلا لوق هيف : ( راصنألا

 .مدقت :( مساقلا انأ «يتينكب اوتكت الو «يمساب اوّمست )

 «قيقحتلاو جيرختلا اذه دعب) :( ٦ / ٠١۸١ ) (ةحيحصلا» يف انخيش لاق

 ةرمشلا ىلإ لقتنأ نأ يل قحي ؛بابلا ثيداحأ نم فيعضلا نم حيحصلا زييمتو
 : لزفاف ا ف مو هزل: ني ا

 ؛ةثالث بهاذم ىلع مساقلا يباب ينكتلا ةلاسم يف ءاملعلا فّلتخا دقل

 ءاهيلع امو اهل ام نيبو ءاهشقانو ءاهل لدتساو ««حتفلا» يف ظفاحلا اهاكح

 همسا ناك ٌءاوسو ءأقلطُم منا وه امإ باوصلا نأ كلذ دعب كشأ تسلو

 ضراعملا نع يِهّنلا يف ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا ةمالسل ؛ال مأ ًادّمحم

 E NE EOE «ضهانلا

 يبأب ينتكي نأ دحأل لحي ال» : لاق هنأ هنع حيحصلا دنسلاب (۳۰۹/۹)

 : هرو ادم ها ناك ميماقلا

 . «هّللا همحر «يناميلا سوواط نع اذه ىنعم انيورو» : يقهيبلا لاق

 !هّللا لوسر اي :لاق هنأ هنع هللا يضر ىلع ثيدح مّدقت ام دّكؤيو

 . ٩ معن) :لاق ؟كتينكب هيّنكأو ًادّمحم هيّمسأ «كدعب يل دلو نإ تيأرأ

 . يل ةصخر تناكف : لاق

 يف ظفاحلا هوقو «(حيحص ثيدحو» :لاقو ا را

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «ىتآلا ثيدحلا وه اذهو
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 :لاق ةّيفتحلا نبا نع - 17

 هيَمّسُأ كدعب ىل دلو نإ ! هَّللا لوسو اي : لاق لعل ةصخر تناك

 .(معن)

 ك 4١ :ت . ٤۹71۷ ح ءامهنيب عمسجلا يف ةصخرلا ب- 58 «بدألا ك- ١ :د]

 . [ هع هتينكو همسا نيب عمجلا ةيهارك يف ءاج ام 58 «بدألا

 دب حرشلا ي

 ها كاع دلو نإ ! ِهّللا لوسراي:لاق «يلعل ةصخر تناك )

 . (ةاقرم 9 .ًاركذو ًاكرْبَت :يآ : ( معن :لاق ؟كتينكب هينكأو «كمساب

 ا ني

 : لاق ةريره يبأ نع - 4

 : لاقو «هتینکو همسا نیب عمجب نأ هع هللا لوسر ىهن

 .«مسقأ انأو «يطعي هّللاو «مساقلا انأ»

 .[ هتينكو هلي يبنلا مسا نيب عمجلا يف ءاج ام ب 58 «بدألا ك 4١ :ت]

 * حرشلا وب

 دمحم تسي نانو ةهيكو هللا نيون انآ هلع للا لونمر ىفتا

 .(7147/5) «ضيف» .هتافو دعب ىتخ كلذ مرحيف «مساقلا يباب ىنكُيو

 .هلثم ملقت :( مسقأ انأو «يطعي هّللاو «مساقلا انأ : لاقو )
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 ۳۷٤  كرشملا ىتكي له باب 2 ۸

 +: لور مب ةا نع 5/4

 كلذو « لولس نب يبأ نب هّللادبع هيف اسلجم غلب هت هللا لوسر نأ

 ! انسلجم يف انذؤت ال :لاقف ,يبأ نب هّللادبع ملسي نأ لبق

 : لاقف ةدابع نب دعس ىلع هبت يبّنلا لخدف

 نب يبأ نب هّللادبع ديري ««!؟بابح وبأ لاق ام عمست الأ ! دعس يأ»
 :لولس

 ١1١5[. ح «ريسلاو داهجلا ك- 55 :م .كرشملا ةينك ب_ا١اه بدلا كل ۸ :خل

 لبق كلذو «لولس نب بأ نب هّللادبع هيف ًاسلجم غلب هت هللا لوسر نا)
 . ىبأ نم هللادبع لئاقلا + (لاقف بأ نب'هللادبع ملي نأ

 الو يدي نيب يتلا خسنلا عيمج يفو «نيخيسشلا ظفل اذكه : (انذؤت ال)

 .(انيذؤت

 دنعو اضيأ يدي نيب يتلا خسنلا عيمج يف اذكه : (انسلجم يف)

 . (انسلاجم » نيخيشلا

 . (هيلع صصقاف انم كءاج نمف كلحر ىلإ عجراو » : (نيحيحصلا » يف داز

 لاق ام عمست الأ !دعس يأ :لاقف ةدابع نب دعس ىلع هيَ يبتلا لَّخدف )

 ر تالا و اا اوا
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 ند كيس لاق :(نيحيحصلا) يف :(لولس: ني يبأ ني هللا دبنع ديري )

 كيلع لّرْنأ يذلاوُف ؛حفصاو ُهنع ْفْعا تنآ يباب !هّللا لوسر يأ :ةدابع

 ةرحبلا هذه لهأ حّلطصا دقلو «كيِلَع َلَّرْنأ يذلا قحلاب هللا ءاج دقل باتكلا

 قرش كاطعأ يذلا قحاب كلذ هللا َدَر اًملف «ةّباصعلاب ُهوُبصَعَيَو هوجوتي نأ ىلع

 . تيأر ام هب لعف يذلا كلذف «كلذب

 ¢ هللا لوسر هنع اًقعف

 توم هناك لز الو دعصي ال هقلح يف يقبو صغ :يأ : قرش

 ماله  ئبصلل ةينكلا باب _ 8

 : لاق سنأ نع 1.

 هل ناكو ءريمع ابأ ىتكي ريغص خأ يلو انيلع لخدي هلت يبنلا ناك

 ,(؟هنأش امد :لاقف .ًائيزح هآرف هلت يبنلا لخدف_ تامف «هب بعلي رغن

 ۰ : لاقف «هرغن تام : هل لبق

 .«ريغتلا لعف ام ءريمع ابأ ايو

 «بادآلا ك- ۳۸ :م . لجرلل دلوي نأ لبق يبصلل ةينكلا ب. «بدألا ۷۸-9 :خ]

 .]. ح

 ٭ حرشلا *

 رَغُ هل ناكو ءريمُع ابأ یت ريغص ّحأ يلو انيلع لُخدي هيَ يبنلا ناك ٠)
 قلع مهلا زاقلا ردع وا هيمي ا تا هلك

 .«ةياهنلا» . نارغن
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 : لاقف «هرغُت تام :هل ليق «؟هنأش ام :لاقف ءانيزح هآرف هیت یبنلا لخدف)

 لفطلا ةينكتو ذل كلوي ل نم: ةينكت رار هيف: علا لف ام يع اا

 )۲٠۹/۲۰۲۳(. ليصفتلا نم ديزملل رظناو

 مال5 - هل دلوی نأ لبق ةينكلا باب _ ۰

AA 181[ يعَحْنلا وه ] ميهاربإ نع -  : 

 .«هل دّلوي ملو لبش ابأ ةمقلع ىتك هّللادبع ّنأ»

 دي حرشلا د

 نأ لبق ةينكلا ةلدأو : هل دلوي ملو لبش ابآ ةمقلع ىنك هللادبع نأ

 ام نسمع انآ اي مدقتملا تدخلا ام ةديدع هل دوال نمم وأ هل كوي

 ااف

 . ىلاعت

 : لاق [لئاو نبا وه] ةمقلع نع - 4/۲

 .( يل الو نأ لبق هّللادبع ا

 »ب حرشلا دب
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 جرف ليه رج
 پے ورو ے ےگ

 ۳۷۷ د ءاسنلا ةينك باب _ ۹

oYالأ !هَللا ئبن اي :تلاق_اهنع هللا ىضر- ةشئاع نع - م/م  

 : لاقف ؟ینینکت

 .هّللادبع ٌمأ ىتكت تناكف ءريبزلا نب هّللادبع ينعي .«كدباب ينتكا»
 .[ ىتكُت ةأرملا يف ب١۷ «بدألا ك- ٠١ :د]

 »ب حرشلا *

 ةزيبرلا نب هللا دبع ينعي كباب ىنقكا +لاقف ؟ينيدكت الآ هللا يبن اي)
 تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع» دنسملا يف : ( هللا دبع مأ ىتكت تناكف

 هللا لوسر اهل لاقف ؛يريغ ةينُك اهل كئاسن لك !هّللا لوسر اي : هلي يبنلل

 . هللا دبع مُأ تنأ « ينتكا : هيَ

 هجيرخت رظنا .«طق دلت ملو «تتام ىتح هّللادبع ما :اهل لاقي ناكف :لاق

 .( ١٠۳٣۲ ) مقرب (ةحيحصلا» يف

 مل ولو يّنكتلا ةيعورشم ثيدحلا يفو : - ىلاعت هللا هظفح  انخيش لاق

 ؛ملعأ اميف ىرخألا مثألا دنع ريظن هل سيل يمالسإ بدأ اذهو «دلو هل نكي

 قم روما ترس ا و ا تاهو ار ك نا يسلسلا نايف

 ك كلذ وحنو ياشابلا)و (يدنفآألا)و (كيبلا) ك مجاعألا تاداع

 يف ليخد كلذ لك ذإ ؛(ةسنآلا )و «(ةديسلا )و «( ديسلا ) وأ «(ويسملا )
 . مالسإلا

 امك ؛ةيكزتلا نم هيف امل ؛( يدنفألا) ةهارك ىلع ةيفنحلا ءاهقف صن دقو

 ١ه



 . (نيدباع نبا ةيشاح ) يف

 ءاج كلذ يفو «ةسايرو ةيالو عون هل ناك نَّم ىلع قّلْطُي امْنِإ ديسلاو

 باب نم هَّنأل ؛دحأ لك ىلع قلطي الو («...مكديس ىلإ اوموق» :ثيدح

 :اضيأ ةيكرتلا

 اطقس هلي يِبَنلا نم تطقسأ اهّنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يور ام اّمأو
 نم عساتلا دلجلا يف هنايبو ءأنتمو ًادنس ٌلطاب وهف «هب اهانكو «هّللادبع هاّمسف

 .( ٤۱۳۷ )) مقر (ةفيعضلا»

Fr.ءيشب الجر ینک نم باب -  

 VA - مهدحأب وأ هيف وه

 : دعس نب لهس نع 2-615

 ناك نإو «بارت وبأل هيلإ  هنع هللا يضر يلع ءامسأ ّبحأ تناك نإ

 . لت يبْنلا الإ بارت ابأ هاّمس امو ءاهب ىعدي نأ حرفي

 هءاجو «دجسملا ىلإ رادجلا ىلإ عجطضاف جرخف ؛ةمطاف ًاموي بّضاغ
 .رادج لا يف عجطضم اذ وه :لاقف .هعبتي هب يبنلا

 بارتلا حسي هلت يبا لعجف ءًابارت هرهظ ًالتما دقو هِي يبتلا ءاجف

 : لوقيو هرهظ نع

 .(! بارت ابأ سلجا» ٍ

 - 44 :م .ىرخأ ةينك هل تناك نإو بارت يباب ينكتلا ب_ ١١7 «بدألا ك- 78 :خ]

 .[78 ح «ةباحصلا لئاضف ك
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 َئيَرَجا> ا ںی
 یے’ ورا چ کس

 ٭ حرشلا *

 ناك اذ مدقق وسأل هل نعال وكرم E نشا تناك
 هل هلم يبنلا ةيمستو : ( هلي يبّنلا الإ بارت ابآ هاّمس امو ءاهب ىعدُي نأ حرفي

 ونأل ةيلإ ددا يضر يلع ءامسا بحأ ناك نإ : هلوقل ليلعت بارت ابأ

 .( بارت

E Sy AUGنس مكاو  ESقفل يبق  

 .«صخشلا لاح نم قتشي امبو ءةينكلا

 لهأ نيب عّقو دقو ءةمطاف موي يف يلع بّضاغ :يأ :(ةمطاف ًاموي بّضاغ)

 (ةدمع » .بضغلا ع نم مهيلع هللا مهلبج ام مهجاوزأ نيبو لّْضفلا

(CIE) 

 ةيشخ تيبلا نم جرخ :يأ :( دجسملا ىلإ ءرادجلا ىلإ عجطضاف جّرخف)
 - اهنع ىلاعت هللا يضر  ةمطاف بانجب قيل ال ام ظيغلا ةلاح يف هنم ودبي نأ

 .امهنم لك نم بضغلا ةروف نكست أ ىلإ كلذب مالكلا ةّدام مّسحف

 .(ةدمع)

 انخيش لاق : (رادجلا يف عجطضم اذ وه : لاقف «هعبتي هلت يِبّنلا هءاجو)

 لا نا لا EL يأ » :قيلعتلا يف

iلوسر اي :لاقف ءاجف ؟وه نيأ رظنا : ناسنإل هع هللا لوسر لاقف» :  

 .((1١-55؟5/1) ملسم ةياور يهو . «دقار دجسملا يف وه !هّللا

 ار لكل هک را رھ التما دقو هلم يبنلا ءاجف)

 [ هلع يبنلا هءاج نيح هلاح نايبل
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 هيف :( !بارت ابأ سلجا :لوقيو هرهظ نع بارتلا حسم هت يبنلا لعجف)

 هرهظ نع بارتلا حسمو ؛هاضرتيل يلع وحن هجّرت هلال ؛ هل يبنلا قُل مرك

 هتبضاغم ىلع هبتاعي ملو «هتلاح نم ةذوخأملا ةروكذملا ةينكلاب هبعادو «هطسبيل

 كرتو راهصألاب قفرلا بابحتسا هنم ذَحؤيف «هدنع اهعلزنم عيفر عم هقنبال

 ال ءدقحلا هنم ىشخُي نمم ىشخي اّمِإ باتعلا نال ؛مهتدوم ل ًءاقبإ مهتبتاعم

 .( 6 14٠ ) (حتف» .«كلذ نع هّرنم وه نّمم

 ۳۷۹ ۔ ؟لضفلا لهأو ءاربکلا عم يشملا فيك باب _ ۳

 :لاق سنأ نع - ۳/۵

 لالبو «هتجاحل زربت - ةحلط يبأل لخن - ادل لخن يف هلت يبل امديب

 ' «ربقب هل يبنلا رمف «هبنج ىلإ [يشمي نأ هب يبنلا مركي هءارو] يشمب

 : لاقف «لالب هيلإ مت ىتح ماقف

 :لاقف ءاعيش عمسأ ام : لاق ««؟عمسأ ام عمست له ! لالب اي كحيود

 .ايدرهي دجوف .«بذعي ربقلا اذه بحاصو

 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 ٭ حرشلا وب

 يشعي لالبو «هتجاحل زربت  ةحلط يبأل لخن  انل لخن يف هيب يبا امديب)

 عم يشملا «بابلا دهاش اذه :(هبنج ىلإ يشمي نأ هلت بتلا مركي هءارو

 .مهنم ةدافإلا كلذ نم دارملاو «لضفلا لهأو ءاربُكلا

 «دنسملا» يفو د م دنع اهنا ميسم هلو اثنا يكد
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 . ىهتنا .« باوصلا هّلعلو » : قيلعتلا يف انخيش لاق 4مل ...» :(175؟)

 .هّعَلَب : هيلإ مت : (طيسولا » يفو

e 

 E ا ا ر تلعب

 مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت ال نأ الول» : ثيدحلا يف امك «هدابعب ىلاعت

 . هريغو ( ۲۸٦۷ )) ملسم هجرخأ .(هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع نم

 ٤ لا باب د ۳۸۰

 : لاق [ مزاح يبأ نبا وهو ] سيق نع - 11/55

 هل لاقف ,ىبأف «مالغلا فدرأ :ريغص هل خأل لقي ةيواعم تعبس

 . تبدأ ام سئب :ةيواعم

 .كاخأ كنع عد : لوقي نايفس ابأ تعمسف : سيق لاق

 +٭ حرشلا وب

 كلارا الغلا فورا :ريغص هل غال لوفي ةيواعم تعمم

 . ضر : يأ : ( ىبأف )

 عد :لوقي نايفس ابأ تعمسف :سيق لاق .تبذأ ام سعب : ةيواعم هل لاقف )

 . دلاولا هنوك اهلاق : ( كاخأ كنع
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 : لاق صاعلا نب ورمع نع  مهه/5ها/

 .«ءامرغلا رثك ءالخألا رثك اذإ»

 .قوقحلا :لاق ؟ءامرغلا امو :ىسومل تلق

 دب حرشلا د

 بلقلا تللخت يتلا ةّبحملاو ةقادصلا :مضلاب ةلُخلا :(ءألخألا رْمَك اذإ)
 . «ةياهنلا» . قيدصلا ليلخلاو هنطاب يف : يأ «هلالخ تراصف

 . (نّيَدلا باحصأ : ءامرغلا » : (ةياهنلا » يف : (ءامّرُعلا رْثَك )

 . «هؤادأ مزلي ام : ةمارغلاو «نئادلا : ميرغلا» :« طيحما» يفو

 ثيدحلا اذه داريإ نم دارملا لعل : ( قوقحلا : لاق ؟ءامرغلا امو اقر
 «قوقحلا ريثكت ىلإ يضفي تاقالعلاو تاقادصلا ريثكت نأ ملعأ لاو
 اذه نم جنت ؛مهنم لضفلا لهأو ءاربكلا كتاقادص يف ْرّيختف ؛فالتخالاو
 .رز ل

 ٥ _ رعشلا نم باب حكمة  ۳۸١

  - AoV/ 9۸لاق فرم نع :

 الإ هلزني لزنم َّلَّقف «ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم نيصح نب نارمع تبحص
 :لاقو ءارعش يندشني وهو

 .«بذكلا نع ةحودنل ضيراعملا ىف نإ»
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 ق

 ی ے9 یج
 سيوف 2 2

 *ب حرشلا د

 اقف «ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم نيصح نب نارمع تبحّص : لاق فّرطم نع )

 ,رعشلا نم رب ناك هنا : يأ 2 ارعش نيكي ور اإ ةلزني لر

 هّفَرعو ضيرعتلا نم حاتفمك «ضارعم عمج : ( ضيراعملا يف نإ :لاقو )
 «ملكتحملا هديري ام فالخ عماسلا هنم مهفُي ؛لّمتحُم ظقل ركذ هاب نومدقتملا

 يزاجم يأ يقيقح ظفلب دوصقم ءيش ركذ هاب ينازاتفعلا ىلوملاك نورّخأتملاو
 .( ٤۷۲ /۲) («ضيف» .مالكلا يف رک ذي مل رخآ ءيش ىلع هب لديل ؛ يئانك وأ

 كنو .هتّْعّسو اذإ ءءيشلا تحد :لاقي .ةحّسسُمو ةَعّس :يأ :( ةحودنمل)

 قم لوفلاب ا نا علي ا كر طر ل

 بذكلا دمعت نع لجرلا ينعي عي ام عاستالا

 a ا
 .(ضيف» . مهيف لخاد هّنِإف ؛نيملسملل هئاعد دنع هب ديريو «ريخب

 ةجاح كانه نكي مل اذإ اّمَأ «بذكلل اعْفد ناسنإلا هيلإ رطضا ام اذإ اذهو .

 .ءاملعلا ضعب هركذ ءالف ةرورض الو

 يتلا ضيراعملا نّمضتي رعشلا نوك ةهج نم ؛بابلاب صنلا اذه ةقالعو

 . بذكلا نع حدنت

 لصأ يف ليق ام هللا ءاش نإ يتآلا ثيدحلا يف يتايس امك  هديؤيو

 . عنملا هنأ ةمكحلا

 نم بذكلاو : تلق .لهجلاو هفسلا عنمي ًاعفان ًامالك رعشلا نم نإ :يأ
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 . ملعأ ىلاعت هّللاو ءلهجلاو هفسلا نم : يأ «كلذ

A0۸ 10۹لاق هِي هللا لوسر نأ «بعك نب يبا نع -  : 

 .«ةمكح رعشلا نم نإ»

 . [ ءادجلاو زجّرلاو رعشلا نم زوجي ام ب ٩۰ «بدألا ۷۸-9 :خ]

 دب حرشلا ب

 .قحلل ًاقباطُم اقداص ًالوق :يأ : ( ةمكح رعّشلا نم ّنِإ)

 هفسلا نع عنمب ًاعفان ًامالك رعشلا نم نأ ىنعملاف «عتملا ةمكحلا لْصأ :ليقو
 يتلا لاثمألاو ظعاوملا نم ءارعشلا همّظن ام وهو «لهجلاو

 . ءاملعلا ضعب نم ةدايزب (حتف» .مالكلا نّسَّحك هنّسَحف «مالك رعشلا

 .(855/5514) رظناو

 نإف «ساتلا هب عفتني

 هلع يبثلا تيتأف « ًارعاش تنك : 0131 جرس راو م5

 : لاق ,دماحمب لجو رع يير تحدم ينإ ! هّللا لوسر اي : تلق [851 ف

 .كلذ ىلع هدزي ملو «دمحلا بحي كبر نإ امأ»

۰ 

 a لومرا» تلقف هل هلع يبنلا تيتاف ءًارعاش تنك : لاق)

 هناحبس هللا ىلع هب ىنثُي ام وهو «ةدمحم عمج :(دماحمب لجو رع يبر

 . یلاعتو
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 هي هللا لوسر :يأ :(لاق)

 ةالصلا هيلع - هرارقإ هيف : ( كلذ ىلع هذزي ملو «دمحلا بحي كّبر نإ امأ)
 .ةمكحلا نم وه ذإ «ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نّمضت اذإ رعشلاب  مالسلاو

 هَ هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع - ۸۰/1

 .«ًارعش ءىلتمي نأ نم ريخ ؛ُهَيِرَي [ىتح] ًاحيق لجر فوج ءىلتمي نأل»

 ك 4١ :م .رعشلا ناسنإلا ىلع بلاغلا نوكي نأ هركي ام ب ۹۲ «بدألا ۷۸-9 :خ]

 12 حلا

 هب حرشلا

 .ةدملا :حيقلا : (ًاحيق لجر فوج ءىلتمي نال )

 نم ءارلا رسكو ءايلا حتفب هيري : بيرغلاو ةغللا لهأ لاف : ( ُهّْيِرَي ىتح)

 .هدسفُيو هّفوج لكاي احبق هانعمو «فوجلا دسفُي ءاد وهو «یرولا

 ی قلاع يرقي اع [ناع سلا نوكيا ةكارللاو

 ٍرعش يأ نم مومذم اذهو «ىلاعت هللا ركذو ةيعرشلا مولعلا نم هريغو «نآرقلا
 .ناك

 ا و ا نم ا تودقاو نارعلا داكن مز

 هّللاو ءارعش ًاعلتمم سيل هفوج نال ءاذه عم رعشلا نم ريسيلا ظفح رضي الف

 .فذحب )٠٤١/٠١( (يوون) .ملعأ

 انم تاب :هلوقي و ياو نت تيوتا هلا يبوس ةر تلك
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 ملعلاو هللا ركذ نع هلصَي ىتح رعشلا ناسنإلا ىلع بلاغلا وكي نأ هركي

 . ( نآرقلاو

 . هبلقو هفوج يف ام :يأ : (ءىلتمي نأ نم ريخ )

 يردنلا ديعس يبأ ثيدح نم :(7؟59) ملسم ظافلأ ضعب يف :(ارعش )

 :لاقف دشتي رعاش ضرع ذإ ؛جْرَعلاب هم هللا لوسر عم ريسن نحت انيب» :لاق

 لجر فوج ءىلتمي نأل ؛ناطيشلا اوكسمأ وأ ناطيشلا اوذخ هلت هللا لوسر

 ET قمم كاجلف

 نم اليم نيعبسو ةينامث وحن ىلع ؛عرفلا لمع نم ةعماج ةيرق :جرعلاو

 . (يوونلا حرش » .ةنيدملا

 ىلع بْلَع اذإف «:ةمكح رعشلا ضعب نأ ةهج نم بابلاب ثيدحلا ةقالعو

 ىلاعت هّللاو ءاذه نع جّرخ ملعلاو نآرقلاو هللا ركذ نع هدص ىتح ناسنإلا

 . ملعأ

 : تلاق- اهنع هَّللا ىضر  ةشئاع نع .- 5

 هللا لوسر لاقف ,نيكرشملا ءاجه يف هللا لوسر تباث نب ناّسح نذأتسا

 :لاقف «(؟ یتبسدب فيكف»

 Ji هاو هع متل Vee :خ]

 .[ 1١55 ح «ةباحصلا

6606 



 *ب حرشلا ب

 مهَّمذ يف :يأ :(نيكرشملا ءاجه يف هللا لوسر تباث نب ناسح نذاتسا )

 هَّللا لوسر نّداتسا دقف تباث نب ناّسح نم عيفر بدأ اذهو .مهبياعم دعو

 مهناوخإ ٌمذو ءاجه يف اوورجت دق ماوقأ لاب امف «نيكرشملا وجهي نأ هيَ

 .اهتمئأو اهئاهقفو ةمألا ءاملع ىلإ عوجرلا ريغ نم نيملسملا

 (فّئصملا حيح صو يف :(؟يتبسنب فيكف : هلت هللا لوسر لاقف)

 . ىنعمب امهو «( ىبستب فیکف» :( ۳۰۳۱ )

 عم ًاأشيرق وجهت فيك :يأ» :(5014/57) (حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 رجهلا قرط مظعم نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو «دحاو بسن يف مهعم يعامتجا

 ٠ . ءابآلاب ضعلا

 !هَّللا لوسر اي ناّسح لاق :تلاق ةشئاع نع» :( ۲٤۸۹ ) ملسمل ةياور يفو

 كتّلسأل كّمَركأ يذلاو :لاق «هنم ىتبارقب فيك :لاق «نايفس ىبأ ىف ىل نذئا

 : ناسح لاقف .ريمخلا نم ةرعشلا لست ابك مهتم

 .(دبعلا كدلاوو موزخَم تدب وثب مشاه لآ نم دجملا مانس نو

 ال ثيحب ءمهِيَّسُن نم كّبَّسن نصلخأل :يأ :(مهنم كئلسأل :لاقف)

 .ءاجهلا كلاني

 تجرخأ اذإ ةرعشلا نأ ىلإ كلذب راشأ : (نيجعلا نم ٌةرعّشلا لست امك )

 لسعلا نم تّلس اذإ ام فالخب ءاهتموعنل ءىش هنم اهب قّلعتي ال «نيجعلا نم

 لبق عطقنت دق اهّنِإف زبخلا نم تّلس اذإ امو يشتم اي قلن دق اهنا ام

 .(حتف» . صلخت نأ

 هما



 .( )45/1١5 (يوون» .كلذ وحنو «مهريقحت وأ مهلاتق ىلع ضيرحتلاو

 « حيحصلا» يف فنصملا هدروأ كلذل «هبسنو هضرع نع ناسنإلا بذ هيفو

 ا بم ا نايك

 :لاق ًةورع نع 2 55

 هّنإف ؛ هّبست ال :تلاقف «ةشئاع دنع ناسح بسأ تبهذ

 .« هلع هللا لوسر نع حفاني ناک

 ح «ةباحصلا لئاضف- 44 :م .هبسن بسي ال نأ بحأ نم باب 51 «بقانملا- 5١ :خ]

 ١65[.

 دب حرشلا د

 نع حفاني ناك هتف ؛هّبْسَت ال :تلاقف «ةشئاع دنع َناّسح بس تبهذ)

 (ةّبراضملاو ةّعّقادملا :ةحفاكملاو ةحفانملاو عفادي :يأ :حفاني : ( هم هللا لوسر

 نك رشا اجه هه فات كيري هن هتلوانت :قيسلاب لجرلا تحفتو

 . (ةياهنلا» . مهراعشأ ىلع مهتبواجمو

 يف نيعُت يتلا دماحملا ضعب ركذو بيغلا رهظب هللا يف خألا نع ٌبذلا هيف

 .ىنلاعت هللا ىلإ ةوعدلا يف هطاشن اهّمهأو «كلذ

oo 



 ۳۸۲  حيبق هنمو مالكلا نسحك نسح رعشلا باب - 5

 دلع هللا لوسر لاق : لاف ورسع قب هللا بغ ن 34

 .(مالكلا حيبقك هحيبقو مالكلا نسحك هنسح ؛مالكلا ةلزنمب رعشلا»

 . [ةعسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 *ب حرشلا ي

 :(مالكلا حيبقك هحيبقو «مالكلا نّسَّحك هتسَح «مالكلا ةلزنمب رعّشلا )
 ناك ٌءاوس «ظفللاب ةربع الو «ىنعملا عم نارودي اإ حبقلاو نسحلا نأ ىنعملاو

 . .(005/4) «ةاقرم» .هريغوأ ًاييرع «هريغ وأ ًانوزوم
 اذإف رشنلاك رعشلا ينعي :يوونلا لاق» :( 175/5 ) («ضيفلا » يف ءاجو

 .(حابم وهف يعرش روذحم نع يلخ

 دا

 : لوقت تناك اهّنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع _ 6

 نم تيور دقلو «حيبقلا عدو نسحلاب ذخ «حيبق هنمو نسح هنم رعشلا»

 .«كلذ نودو ءاتيب نوعبرأ اهيف ةديصقلا اهنم « ًاراعشأ كلام نب بعك رعش

 ب حرشلا د

 نم تيور دقلو «حيبقلا عدو نسحل اب ذخ «حيبق هنمو نسح هنم رعشلا )

 وه :( كلذ نودو 0 قوز اف ةديبصقلا اه راها كلام نب .بعك رعش

 . قباسلا ثيدحلا ىنعمب
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 موكحم مالكلاف ًاعرش ىنعملا نسح اذإ :يأ» :(7؟5/17) ( لضفلا » يف ءاجو

 مكحي مل اعرش ىنعملا حبق اذإو «حيصف ريغ ظفللا ناك ولو «نسح لاب اعرش هيلع

 .قح اذهو ءاحيصف هظفل ناك نِإو نسحلاب هيلع

 حيبقلا ديزيو «ةمكحلاك انسخ نسُملا ديزي مالكلا ةحاصفو نزولا ْنكلو

 دشأو «ىّوريو ظفحيو هل ىَّعصي نأ ردجأ حيصفلا مالكلا نأل يج اجب

 . (سفنلا ىف اريثأت

  - AYÎاهنع هللا ىضر- ةشئاعل تلق : لاق يرش نع :

 تلاقف ؟رعشلا نم ءيشب لثمتي هلت هللا لوسر ناكأ :

 :لوقيو لثمتيو «ةحارر نب هللادبع رعش نم ءيشب لثمتي ناك

 .«دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو»

 .[رعشلا داشنإ يف ءاج ام ب 7٠١ «بدألا ك- 4١ :ت]

 هلع هللا لوسر ناكا : اهنع هللا يضر ةشئاعل تلق :لاق حيرش نع)
 نب هّللادبع رعش نم ءيشب لّثمعي ناك :تلاقف ؟رعشلا نم ءيشب ادد

 لثمتو را م نحل مك ايم دشت :لثمو اطياف 1 هتي :(ةحاور

 وک و قلاب

 ءاطعإ وهو ديوزتلا نم :( دورت مل نم رابخآلاب كيتأيو :لوقيو لثمتيو )
 .(۷۹۲/۱۰۸) مدقتو .دازلا
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 ةفرط تيبب هيف َلّثَت رّبخلا تارتسا اذإ ناك ) :( ٠٠١۷ ) (ةحيحصلا» يفو

 .(دوُرُت مل نم رابخألاب كيتأيو

 . أطبتسا : يأ : ثارتساو

 ۳۸۲  رعشلا دشنتسا نم باب - ۷

 CT) - باب - ۳۰٤ ) یف مدقتملا ديلا تک ثق ليسا تلق

 .(۷۹۹/ ٦۱۳ ) رظناو

 ۳۸٤  رعشلا هيلع بلاغلا هرك نم باب - ۸

  AVS TYلاق هب يبنلا نع «رمع نبا نع :

 [رعشلا ناسنإلا ىلع بلاغلا نوكي نأ هرکی ام ب۔۹۲ «بدألا ۷۸-9 :خ] .

 حرشلا دب +

 رظنا : (ارعش ءىلتمي نأ نم هل ريخ ًاحيق مكدحأ فوج ءىلعم انأل)

 .(850/551) مقر ثيدحلا

 : سابع نبا نع - 4

 مهر إل :هلوق ىلإ [77 4 :ءارعشل ا] 4 نوواغلا مِهعِبَتَي ءارعشلاو »

 : لاقف ىنفتساو كلذ نم خسنف [؟75 :ءارعشلا] 4 َنْوُلَعَفَي ال ام َنْوُلوُقَي
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 ل
 .[رعشلا يف ذءاجام ب۹ «بدألاك ٤١ :د]

 »ب حرشلا يب

 ةدرمو سالا ةاوغ هشبل يآ « نوواغلا مهعبَتي ي ءارعسشلاو 9 )

 اس واجر E الر رو حا قو سابعا

 .(۱۸۱/۲۲) «ةدمع»

 :«ريثك نبا ريسفت» يف ءاج :( # نوميهي داو لك يف مهنأ رت ملأ )

 . نوضوخي وغل لك يف : سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع لاق»

 . هريغو

 يف ةَرَم اهيف نوضوخي يتلا مهتيدوأ انيأر هَّللاو دق :يرصبلا نسحلا لاقو

 هنالك ةد ىف ةر نلف معشق

 . «لطابب ًاموق مذيو لطابب اموق حدمي رعاشلا : ةداتق لاقو

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع لاق :(# نولعفي الام نولوقي مهنأو #)

 :ةيف:نويدكي مهلوك رثكا سابع

 نإف .رمألا سفن يف عقاولا وه هنع هللا يضر سابع نبا هلاق يذلا اذهو

 نیل ام ةر مع الو مهتم دست مل لاعفأو لاوقأب نوحجبتي ءارعشلا

 .ًاضيأ «ريثك نبا ريسفت» . مهل

 .ىلاعتو هناحبس هللا : يأ : ( ىنثتساو كلذ نم خستف)
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 عجرم يأ : يأ :(( نوبلقني » :هلوق ىلإ 4 اونمآ نيذْا الإ :لاقف)

 . منهج ىلإ نوبلقني ينعي مهتامب دعب هيلإ نوعجري

 :ةيفاوهاام د ىلإ لاتقعتالا : بلقنملا نأ ؛عجرملاو بلقنلا نيب قرفلاو
 بلقتمل ك سيلو بلقنُم عجرم لكف «لاح ىلإ لاح نم دولا : عجرملاو

 . فرصتب (ةدمع) . چ

 ت

 "مه «ًارحس نايبلا نم م نإ : لاق نم باب ۳۹

AYY / 13۹سابع نبا نع  : 

 : هلل يبنلا لاقف « نيب مالكب مّلكتف هل 4 ىبنلا یتا ًايبارعأ وأ- الجر نأ

 .(ةمكح رعشلا نم م ّنإو ءًارحس نايبلا نم نِإ»

 - 4١ ايل RENO نايم ا :د]

 .[؟ا/ه5 ح «رعشلا يف ب

 دع حرشلا د

  AESهلم يذلا لاقف «نّيب مالكب مّلكتف هلع يبنلا :

 .بلقلا ءاكذو مْهَقلا نم وهو ييف غلبأب دوصقملا راهظإ :نايبلا :( نايبلا َنم نإ
 ةياهنلا» (.

 . ( ىنعملا رابتعاب ةغالبلاو ظفللا يف ةحاصفلا عمج : نايبلا» : يضاقلا لاقو

 . « ضيف »

 :ليقو «ءيش لك ءامسأ :نايبلا همّلع» :« نآرقلا ماكحأل عماج لا» يف ءاج
 قم تاو مرا نت لاا اا ياع نا عو ل تاعا هملع
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 .«رشلاو ريخلا : نايبلا : كاحضلا لاقو . لالضلا

 نايبلاب دارملا نأ ؛هيف قيقحتلا :نايبلا هَّمَّلع» :«نايبلا ءاوضأ» يف لاقو

 . (ريمضلا يف اًمع حاصفإلا

 نم لحي ًاعونل هنم نإ :يأ» +064 /8ضيفلاو يف لاق عارحساو

 يف لطابلا نيزي هرحسب رحاسلا نإف ءرحّسلا لحم هيومتلا يف بولقلاو لوقعلا
3 

 ةغالبلا يف هننفتو نايبلا يف هتراهمب مّلكتملا اذكف ءاقح اًمح هاري ىتح روحسملا نيع

 هل ربدتلاو ا تامل لم نوب تام

 .الطاب ىحلاو اح لطابلا ةيلإ ليخي ىنح

 نيزيو «بيرقلا دعبيو ينضب EE نيك تار دوحل ذب
 نأ امك ؛هوركم وهف هعراض امو رحس هّئاكف «ريغصلا مظعُيو ؛حيبقلا لطابلا

 .هتهج نع فورصم هلال ءأارحس ٌرحسلا يّمسو «مّرحُم رحسلا

 جوريو من طاجلا لوك ىلإ ندمادتلا يزل فرتمب اهندايعل ضان كذاك

 ىنعملا ردت نع ظفللا هيومتب مهلغشيو ءاّقح قحب سيل ام مهل ليخيو مهيلع

 .(هتمذم يف ًاحيرص درو ام هديؤيو مذ ةفص نوكيف

 لكشملا حّضوي هبحاص نال ومس تالا نطغب نإ ياز يراها لر

 رحسلاب لامتسي امك بولقلا ليمتسيف «هتقيقح نع هنايب نسحب فشكيو
 ؛عماسلا بذجي ام فيلأتلا بئارغو بيكرتلا فونص نم نايبلا يف ناك اًّملف

 لوسر قدص :ةعصعص لاق ؛يقيقحلا رحّسلاب هريغ نع هلغشي داكي ألح ىلإ

 رحل ةيهاف وف وحس ند رهو ودنا هيلع م كو لعتلا نه هلك للا

 .(قحلاب بهذيف هنايبب موقلا

 ه4



 «عقاولل ًاقفاوم «قحلل ًاقباطم ًاقداص ًالوق :يآ : ( ةمكح رعّشلا نم نو )

 .(«ضيف» .« كلذ

 .(حتفلا) يف ظفاحلا هلاق امو ( 858/559 ) رظناو

 و

 : ( 817/517 ) ( فصلا حيحص ١ يف ءاج ام هدّيؤي ضيعبتلل نم : تلق

 و ا  امهنع هللا يضر -رمع نب هّللادبع ثيدح نم

 نايبلا نم نإ : هلع إم هللا لوسر لاقف ءامهنايّبل سالا بجَعَف اًبطَخف قرشملا

 . «رحسُل ناَيِبلا ضعف نإ وأ ا

 :ىلاعت هلوق يف امك دومحم هلصأ يف نايبلا نأ هيلإ صلخأ نأ ديرأ يذلاو

 «َناِيبلا ُهَسْلَع « نانإلا َقَّلَخ × نآرقلا ملَع « نمحرلا»

 ةنيب ةنيرق رحسلا نال مومذم هضعب نأ حضوي ثيدحلا ءاجف .[ ١-4 :نمحرلا]
5 
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 مهعبشي ءارعشلاو 9 :ىلاعت هلوق يف امك مومذم هلصأ يف رعشلا ّنأو

 « نولعفي ال ام نوُلوَقَي مهّنأو « نوميهي داو لك يف مهنأ رت ملأ + نوواغلا

 ام دعب نم اورصتناو اريثك هللا ارك در تاحلاصلا اولمعو اوما نيدلا اإ

 E :ءارعشلا] 4 نوُبلَقَنَي بَلَقنُم يأ اوُمَلَظ نيذلا ملّعَيَسو اوُملُظ

 ٍلاصخ نم اهابح امب اهيلع ىلاعت هللا ىنثأ ةليلق ةكفل ءانثتسالا ءاجف ۷
 اوركذو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ: : ىلاعت هلوق يف كلذو «ةديمح

 نإ » : هيَ هلوق ىف ؛ثيدحلا ىف ءاج ةميركلا ةيآلا ىف ءانثتسالا ءاج امكو

00% 



 .(ةمكح رعشلا نم

 رحّسلا ذإ «ةبيطخلا لامج ينرحس :لئاقلا لوقي نأ ريبعتلا نيح نسحي الف

 هللا نع هتفرصف هلقع تبلس دق ةبيطخلا نوك لاح يف لاقي اذهو ؛مومذم

 ا اک لكلا وأ ا محق لاقت

 هبشي ام ىلإ اهّبح ىَدأ اذإ الإ ءاهّبح ينركسأ ءرملا لوقي نأ نّسحي ال امك

 . ملعأ ىلاعت هّللاو ءركسملا لمع

 8 5 و

 "/5  رعشلا نم هرکی ام باب _ ٠۰

 : لاق هع يبنلا نع اهنع هللا يضر  ةشئاع نع _ ٠١

 .(هيبأ نم ىفتنا

 .[رعشلا نم هرك ام ب ٤۲ «بدألا ك ۳۳ :هج ]

 +٭ حرشلا د

 مظعأ نإ » : هل هع هلوقل «ميرحتلل انه ةهاركلا : ةعشلا نه 0

 ممول 59) (هجام نبا حيحص) يف : (امرُج سائلا مظعأ نإ

 .(ةيرف»

 .اهعيمج :يأ : ( اهرسأ نم ةليبقلا وجهي رعاش ناسنإ)

01. 



 .هدحجو هنم أربت :يأ : ( هيبأ نم ىفتنا لجرو )

 يناغلا ءزجلا مت

 اس هللا طوخ

 ثلاغلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو

 ۳۸۷  مالكلا ةرثك باب 4١" :هلوأو
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 ےہ ور ید ےھ

 عيضاومو باوبأ سرهف
 ىناثلا ءرجلا

N Saa Eas 

 ةبهلا يف عوجرلا ميرحت - «ءوسلا لغم انل سيل» :ساّبع نبا ثيدح هيف

 .هنبال دلاولا ةّيطع اذه نم ىنثتسيو ءامهضبق دعب ةقدصلاو ۰

e ةعيدخلاو ركملا يف ركذ ام باب - ١ 
 1مل رمال ير وج ب ودع وو

 a بابّسلا باب -_ ۲

 : يناثلاو «ىذآلا لامتحاو سفنلا ةيكزت يف ءادردلا مأ نع :لوألا نارثأ هيف

 . يودع تنأ : هبحاصل لوقي نميف دوعسم نبا نع

 ءاملا يقس باب - ۴۳

 . ءاملا يقس لضف يف صوصن  ىمالسلا ىنعم سابع نبا نع ثيدح هيف
 SEG لوألا ىلعف الاق ام نابتسملا باب _ ٤

 ضعبو قحلاب سفنلل راصتنالا زاوج - سنأ نع : يناثلاو ؛ةريره يبأ نع هيف
 . عضاوتلا فيرعت -هضعلا ىنعم كلذ يف ةلدألا

 E A نابذاكتيو نارتاهتي ناناطيش نابتسملا باب _ ©

 لعمل هلع كلنا لوول ارح تقع عل هوك ادم قد, طابع ورهف

 .كلذ

 ٠ - قوسف ملسملا بابس باب 00

 هلع هللا لوسر نكي مل» :سنأ ثيدحو «كلام نب دعس ثيدح هيف

 و و ا

 يبأ ثيدح هيفو ««يرابلا حتف» هباتك نم بجر نبال ديفم مالك  عئارذلا

o1 

1° 
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 اعد نميف ًاضيأ َرذ يبأ ثيدحو ءرفُكلا وأ قوسفلاب الجر يمري نميف رذ
 رن هام و هن يو فر اج ينل دلل قع نا وات كاب اجر
  «دجي يذلا هنع بّهذل اهلاق ول ةملك ملعأل ينإ» : هيَ هلوقو «درص

 .( ةملك ) ىنعم
 Ee 0 همالكب سانلا هجاوي مل نم باب - ۷

 .(... ماوقأ لاب ام : هع هلوقو ,ةشئاع نع ثيدح هيف

 ES هلوأت ليوأت يف ! قفانم اي : رخال لاق نم باب _ ۸

 «..متعش ام اولمعا : لاقف مهيلإ علّطا هللا لعل » : هيَ هلوقو «يلع نع هيف

 ىنعم يف ءاملعلا هيجوت  لتقلا يف مامإلا نم ناذئتسالا ردب لهأ : ينعي

 حابي ال ملسملا سوساجلا نأ ىلع عامجإلا يواحطلا لّقن- ثيدحلا

 مق

 ARTE ............ ! رقاك اي : هيخأل لاق نم 9 ۹

 .رمع نبا نع ناثيدح هيف

 eS اا اطل اج اما ءادعألا ةتامش باب 9 ١

  (ءادعألا ةتامشو ءاضقلا ءوس نم ذوعتي ناك » : ةريره يبأ ثيدح هيف

 .ءاضقلا ءوس ىنعم

 00 N لاملا يف فرسلا باب - اما

 نع رثأو «ظعاوملاو اياصولا عماوج نم ًدعيو «ةريره يبأ نع ثيدح هيف

 ( هفلخي رهف ءيش نم متقفنأ امو 9 :ىلاعت هلوق ريسفت يف ساّبع نبا
 .[ 4 :أبس ]

 ا ع Eos aS نيرذبملا باب 65

 . 4 نيرذبملا ظ ريسفت يف سابع نباو دوعسم نبا نع نارثأ هيف

 مهك#

۳١ 

 ب

<۳ 

٤ 

 كك



A۳لزانملا حالصإ باب -  a Eا  

 ناك ىتف ةّصق- (مكيواثم مكيلع اوحلصأ» :هيفو ءرمع نع رثأ هيف

 .هشارف ىلع ةيوطنم ةميظع ةّيح ىأر سرب دهع ثيدح
I ANE ES ءانبلا يف ةقفنلا باب - ٤ 

 داز وأ ىلاعت هللا ريغل ناك اذإ ؛ءانبلا يف رجألا يفنب دارملا باّبخ رثأ هيف
 احلا نع

 0 هلاّمع عم لجرلا لمع باب - 6

 .ورمع نب هللادبع رثأ هيف
 يا ناينبلا يف لواطتلا باب - 5

 نسحلا نع : لوألا :نارثأ هيفو «لواطتلا ىنعم  ةريره يبأ نع ثيدح هيف

 نب دواد نع : يناشلاو هَ يبنلا جاوزأ تويب فقس فصو يف يرصبلا

 . هلع يبنلا جاوزأ تويب فّصو يف سيق

 الإ هقفني ءيش لك يف رجؤي ملسملا ّنِإ) : باّبخ نع :لوألا نائيدح هيف

 هيلع لخد نيح ورمع نبا نع :يناثلاو ««بارتلا يف هلعجي ءيش يف
 .هل اًصُخ حلصي وهو هع هللا لوسر

 ٨۸ - عساولا نكسملا باب 000 2/7070

 ءرملا ةداعس نم ) : ثراحلادبع نب عفان نع ثيدح هيف ...٠ رثأ ىلإ ةراشإ-

 : .دبعلا ةعاط يف ةيعامتجالا رومألاو ةئيبلا

 ناينبلا شقن باب 2 8

 «ةريغملا نع هيفو «لحارملاو لجارملا ىنعم  ةريره يبأ نع ناثيدح هيف

 ثيدح ةريره يبأ نع هيفو «ةالصلا ربدب دارملا لالا ةعاضإ نع ىهنلا
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 ىنعم  يراقلل بّيط هيجوت  (هّلمع مكنم ادحأ يجني نل» : ظفلب ثلاث

 .«ةحيحصلا ١ نم كلذ يف انخيش هلاق ام ركذ  اوبراقو اوددس

 DRS ا قر و لا قفرلا باب 2.4

 ب قفرلا بنييدللا نإ و طب قاع رع لوألا» ثيذاخ ةينانل دنق

 نع :عبارلاو ءادردلا يبأ نع : ثلاغلاو ؛هّللا دبع نب ريرج نع : يناغلاو

  تائيهلا يوذ ىنعم (  مهتارّدَع تاعيهلا يوذ !وليقأ » : ظفلب ًاضيأ ةشئاع

 زاوج  (دودحلا ألإ) :ظفلب «دواد يبأ ننس حيحص» يف ةماه ةدايز

 «قرخلا مذ يف سنأ نع :سماخلاو ,ريزعتلا يضتقي اميف ةعافشلا

 نع :عباسلاو هلت يبنلا ءايح فصو يف ديعس يبأ نع :سداسلاو

 يف ةريره يبأ نع :نماثلاو «ةبوعص هيف ريعب ىلع تناك نيح ًاضيأ ةشئاع

 .شحُفلاو ملّظلاو حشلا نع يهنلا

E ا ةشيعملا يف قفرلا باب - ١ 

 .(قّلخْلا سبلي ال نمل ديدج ال » :ةشئاع رثأ هتحن

 07 ا لغ هلا: طع انا تاب د18
 :٠ نر هللا نإ و :لمكم خي هللا دنيع نع كيد ةيف

 E ا نيكستلا باب 2 ۴۳

 عم ادال نورت الز اوفكس:: 9 :كلام نب نتا تيد بق

 ؟اهددضو ظافلألا ضعب نيب هلع هّللا لوسر

eS قرخلا باب 2 ٤ 
 .) .(هبرضأ تلعجف» :ةدايز هيفو «( هئيدح مّدقت

 10 : ...٠...٠ لاما عانطصا باب 1۹°

 ««هَّللا مكقزر ام اوحلصأ نأ » :رمع باتك هيفو طيقل نب ثراحلا رثأ هتحت
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 : ةليسف مك دحأ دي ىفو ةعاسلا تماق نإ) : كلام نب سنأ ثيدحو

 O SS 1 [1 O ز] ]زا مولظملا ةوعد باب 2 5

 . تاباجتسم تاوعد ثالث » :ةريره ىبأ نع ثيدح هيف

 ل ل تامل ملظلا باب _ ۷

 E نااراربا كويلو لوألا كيلا نقار كيتا سا دف

 نينمؤملا سبح دينو ادعس ا نع : ثلاثلاو (ةمايقلا موي تاملظ ملّظلا»

 NU دوم EASE يب كل

 يف بجر نبا مالك  يسدُق ثيدح وهو ملّظلا مرحت يف ّرذ يبأ نع : عبارلا
 ةماعلا ةرفغملا يف ف مالسإلا خيش مالك ان رس كير ان عزو يعل

 قيدصتو ا ر قورسم عامتجا يف ىحضلا يبأ نع رثألاو

 ش «دوعسم نبا نم هوعمس اميف ؛اضعب مهضعب
 lene ضيرملا ةراقك باب -_ ۸

 . ) :ناملس رثآ هيفو ءبصولا ىنعم  يردخلا ديعس يبأ ثيدح هيف

 ملو لقع مل يردي الف «هولسرأ مث «هلهأ هّلَقع ريعبلاك رجافلا ضرَم ّنِإو

 رخآ ثيدحو ءاياطخلا رفكي ءالبلا يف ةريره يبأ ثيدح هيفو ««؟لسرأ

ES Ea ل 

 اا oa e ف ناسا تاد ۹۹

 ىلع ديلا عضو ةبكنلاو ريكلا ىنعم ۔ ةشئاع نع ثيداحأ ةثالث هتحت

 . ضيرملا ةهبج
 Eee حيحص وهو لمعي ناك ام ضيرملل بتكي باب _ ۰

 ةريره يبأ نع ثيداحأ ةثالث هتحتو «سنأو «ورمع نبا نع ناشيدح هيف

 ريسفت ...(  هلع يبنلا ىلإ ىمحلا تءاجو : ظفلب اهنم لوألا «هوحنب

01¥ 



 هيلع ٌةفوقوم :يناثلاو ««ًارطخ ةّنجلا لعجأ الو ربصأ لب» :ةيراصنألا لوق

 ثلاثلا ثيدحلاو «ىّمحلا نم يلإ بحأ ينبيصي ضرم نم ام: ظفلب

 مهللا» : ظفلب ةليحن يبأ نع رثأ هيفو «هاياطخ نم اهب صق ىنعم  عوفرم

 ةأرملا يف سابع نبا نع ثيدحو ءارجألا نم صقنت الو «ضرملا نم صقنا
 .رباجو «ةشئاع نع رخآو «عرصت تناك يتلا ءادوسلا

 انا EE ؟ةياكش عجو يّنِإ ضيرملا لوق نوكي له باب - ١
 دشأ يف ديعس يبأ نع ثيدحو «ريبزلا نب ارو اجا غرا هيف

 .ءالتبالا يف انخيشل بّيط مالك  ءالب ساتلا

 ا e لا ع ب تا كون هيلع ىمغملا ةدايع باب 2 ۲

 ةد ااف تالا هنآ لو و ىللا دبع يراعي ناد هيف

 . ةلالكلا ىنعم  بابلأ

 نايبصلا ةدايع باب - ۴۳

 :اهل هلوقو هلع هللا لوسر ةئبا يبص ةّصق يف ديز نب ةماسأ ثيدح هيف

 اجر فج لل ليفتلا قود راه ختا زارعسا, ةا اه هلل هلو

 Ss زاوجو «مهئاعدو مهتكرب

 .ةّرم لَّوأ اودر ولو مهلضف نع سالا اوعطقي

E م CO a باب 0 ٤ 

 ةحراصملا هتجوز تضرم نمل ماعطلاب اهتاساوم يف ءادردلا مأ نع رثأ هيف
 :ةعورشملا ومالا ف

 ٠ _ بارعألا ةدايع باب .

 اهركد ةبيط دا ف هللا ءاش نار رهط ضعفا نابع نا عيد هی

 ظفاحلا .

01A 



EO To ىضرملا ةدايع باب - ۲٠١ 

 ٍلاصخ عامتجا لضف يف اهنم لوألا «ةريره يبأ نع ثيداحأ ةثالث هيف

 :ىنعم يسدق : يناشلاو «دحاو موي يف هع هللا لوسر اهركذ

 ىلع ملبملا نجي ىف :ةلاقلاو ىي جطت ملك كتتمعظتسا»

 فيرعت  ديعس يبأ نع رخآو «رباج نع ثيدحو «ملسلا العيادة 

 .اهمكح
 ءافشلاب ضيرملل دئاعلا ءاعد باب _ ۷

 مذو ةثرولا حلاصم يف رظنلا  هينب نم ةثالث ةياورب دعس ثيدح هيف

 .لاؤسلا

 VOT omnes ضيرملا ةدايع لضف باب _ ۲۸

 نجل ةقرخ ا ةايوك نو اخ هيف

 ان سس جمب ينعدم دئاعلاو ضيرملل ثيدحلا باب 8

 ا ىف ضاق ةر اع موظفيه للادبع را فيولا هيف

 ظ .(اهيف ٌرقتسإ دّعق اذإ ىتح

E لي اور دش يحتم ضيرملا دنع ىلص نم باب _ ٠ 

 .رمع نبا رثأ هيف
ON E ens كرشملا ةدايع باب _ ١ 

 كرشملا مالسإب حرفلا  يدوهيلا مالغلا مالسإ ةصقو سنأ ثيدح هيف .

 NOV sc OSS at ضيرملل لوقي ام باب _ ۲

 هيم يبتلا ءاعدو ؟كدجت فيك لالبو اهيبأل اهلوقو ةشئاع نع هيف

 لوقدةفعجلاب انهلحج اف اسامح لقناو د. هلق كرك ةنيدسلل

 . (دوهيلا نم تقولا كلذ يف ةفحجلا ونكاس ناك » : يباطخلا

 هك



 O جلا ول ا ضيرملا بيجي ام باب - ۴۳

 موي يف حالسلا لمحب رمأ نم ينباصأ» :جاجحلل هلوقو رمع نبا رثأ هيف

 .عئارذلا دس بابب ذخآلا (هلّمح هيف لحي ال

 ا تيبلا نم لوضفلا ىلإ رظني نأ دئاعلل هرك نم باب _ ٤

 . لوضفلا ىنعم  دوعسم نبا رثأ هيف
 دمرلا نم ةدايعلا باب 2 ٠

 ىلإ ءاميإ ؛دمّرلا ركذ ىلع بيوبتلا يف هراصتقا- مقرأ نب ديز ثيدح هيف

 نا نر ل SED تر نر

 ١ 1 . سنأ ثيدح ىنعمب ةمامأ يبأ ثيدحو «هينيعب

 ا ا E ؟دئاعلا دعقي نيأ باب 5

 «هل ءاعدلاو ضيرملا سأر دنع هيم يبنلا دوعق يف «سابع نبا ثيدح هيف

 ش . يرصبلا نسحلا نع رثأو

 ena و م هتيب يف لجرلا لمعي ام باب 2 ۷

  (هلهأ ةنهم يف نوكي ناك » : ظفلب لوألا : ثيداحأ ةثالث ةشئاع نع هيف

 نَعسيِل سفنلا ناهتماو ... عضاوتلا ءايبنألا قالخأ نم » :لاّطب نبا لوق

 ‹طيخيو بوثلا عقريو «لعنلا فصخي ناك هنأ هيف : يناثلاو «2... مهب

 .هتاش هبأحو هبوث هلع هيلف يف : ثلاثلاو

 EAS هملعيلف هاخأ لجرلا ّبحأ اذإ باب _ ۸
 هللا يف بحلاب مالعإلا ةدئاف_ برك يدعم نب مادقملا ثيدح هيف

 1 1 EE لاق هكا رود فدوتم

 نع رثأو ءهّللا يف نيباحتملا لضفأ نايب يف سنأ ثيدحو ««هّللا يف كّبحأ

 . دولا ءاقب ىلع نيعُت رومأ يف ذاعم
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 او م هنع لأسي الو هرامي الف الجر ّبحأ اذإ باب - د

 بلقلا يف لقعلا باب 8

 ؟نيقص يف اذه يلع لاق اذا كلذ يف ٌميرص هنع هللا يضر- يلع نع رثأ هيف

 ا ف امس لمس دو وقم الا ربكلا باب - ۰

 a E كا ع

 قرفلا يف «ةيوغللا قورفلا ١ يف ءاج ام هّللا الإ هلإ ال لضف .«  ..ةافولا

 نبا ثيدح هيفو ءانخيش اهرّكذ دئاوف  ربكلا فيرعت  مصفلاو مصقلا نيب

 ةريره يبأ ثيدحو «هتيشم يف لاتخا وأ هسفن يف مظعت نميف رمع

 ءاهبلحف ةاشلا لّقتعا ىنعم ۔ «همداخ هعم لكأ نم ربكتسا امو : ظفلب

 :ريشب نب نامعنلا رثأو ««... هرازإ زعلا » :ةريره يبأو ديعس يبأ ثيدحو

 ثيدحو « خوخفلا «يلاصملا ىنعم 2... ًاخوخفو يلاصم ناطيشلل ّنِإ»

 ةملس يبأ ثيدحو ««... رانلاو ةنجلا تجتحا» : ظفلب كلذك ةريره يب

 - نيتوامتم ىنعم هلي هللا لوسر باحصأ فّصو يف نمحرلا دبع نبا

 نبا نع رخآ ثيدحو «ربكلا فيرعت يف ةريره يبأ نع ثلاث ثيدح هيفو

 - «لاجرلا روص يف رذلا لاثمأ ةمايقلا موي نورّبكتملا رشحي» :ظفلب ورمع

 .لابخلا ةنيط ىنعم

 00001 11 هملظ نم رصتنا نم باب _ ۹

 .قحلاب سفنلل راصتنالا زاوج يف ؛ناثيدح ةشئاع نع هيف

 An ةعاجماو ةنسلا يف ةاساوملا باب _ 5

 اننيب مسقا» : هلع يبتلل راصنألا لوق هيفو «ةريره يبأ نع ثيدح هيف

 - كلذ هع يبنلا ضفر يف بهما نبال دّيج هيجوت - ٠ ليخدلا انناوخإ نيبو

 ماع يف رمع نع رثأ هيفو «تاربخلا لدابتو ةدّدعتملا تاقاطلا رامشتسا
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 نم تيب لهأ تكرت ام ؛اهجرفي مل هللا نأ ول هّللاوف» :رمع لوقو ةدامرلا

 نر ««ءارقفلا نم مهدادعأ مهعم تلخدأ الإ ؛ةَعَس مهل نيملسملا

 . يحاضألا موحل يف عوكألا نب ةملس

 O Vw SS SRS ESSE براجتلا باب _ ۳

 ؟ملحلا وه ام (ةبرجت وذ الإ ميلح ال) : ةيواعم نع رثأ هيف

 VER 111111111 ةيلهاجلا فلح باب _ 4

 هتمومع عم دهش هلع هللا لوسر نأ فوع نب نمحّرلا دبع نع ثيدح هيف

 ؟مسالا اذهب يمس اذامل نيبيطملا فلح

 ل E ءاخإلا باب
 نأ ًاضيأ هنعو «ريبزلاو دوعسم نبا نيب ىخآ هلع يبْنلا نأ سنأ نع هيف

 يتلا هراد يف راصنألاو شيرق نيب فلاح هلع هللا لوسر
 .ةنيدملاب

 ا مالسإلا يف فلح ال باب _ 5

00000011 

 .ةرجهلا يف ةديفم ةصالخ  هلولدمو «حتفلا دعب ةرجه

 ا و م ا حا رطملا لوا يف رطمتسا نم باب _ ۷

 هللا رلع نأ ىلع دلال ناو يري اهيع تودحتملا] سلا كيد هيف

 .هتافص نم ةفص هقلخ ىلع ىلاعت

 EOS سووا اخ وطاب ست ةكرب لا نإ تايد 0

 :هلوقو «ةنجلا باود نم اهنأو منخلاب ةّيصولا هيفو «ةريره يبأ رثأ هتحت

 ىلإ بحأ ؛منغلا نم ةَلْثلا نوكت ؛نامز ساّنلا ىلع يتأي نأ كشويل»

 .(ناورم راد نم اهبحاص
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 E ا . اهلهأل زع لبإلا باب 8

 هيفو «ةنيكسلا ىنعم  (قرشملا وحن رفكلا سأر » :ةريره يبأ ثيدح هيف
 ةكربلاب رهاظ زاجعإ هيو( ءاكلاو كتالكلل تيجو سابع نبا نع را

 ءةيشاملاو رامشلاو عرزلا ذاختاب نايبظ ابأ هرمأ يف رمع نعرثأ هيفو

 «ةاشلا باحصأو لبإلا لهأ رخافت يف ؛نزح نب ةدبع نع ثلاث ثيدحو

 e عزل قلو
010 e ةيبارعألا باب _ ٠١ 

 لوق (ةرجهلا دعب ةيبارعألا» ىنعم (عبس رئابكلا ) : ةريره يبأ رثأ هيف

 (رفككلاو برغلا دالب ىلإ رفسلا :( بّرغتلا ) هوحنو » :انخيش .
 ا ل اا عقلا كذا ا ل ىرقلا نكاس باب 29 ۹

 لهأ نأ نايبو كلذ حاضيإ (روفُكلا نكست ال» :نابوث نع ثيدح هيف
 .كلذ يف مالسإلا خيش مالك ىتوملاك ملعلا نع مهدعبل ىرقلا

 عالعلا ىلإ ودبلا باب 2 ۲

 . (عالتلا ءالؤه ىلإ ودبي ناك » : ةشئاع ثيدح هيف

 0 OT رومألا يف ةدّؤتلا باب _ ۴

 و و ا س ا هدف

 ee (لصألا يف رركم) رومألا يف ةدؤتلا باب _ ۴

 ديعس يبأ ثيدحو هللا امهّبحي نيم كيف ّنِإ) :جشألا ثيدح هتحت
 نع يهنلا هضقاني ال اذه» :يوانملا لوق- «نيتلصق و9 : ظفلب ساّبع نباو

 .(يحو وهف ةوبنلا نم ناك ام نأل ؛ههجو يف ءرملا حدم

 ااا Sa يغبلا باب _ ٥

 هيفو 66 يغاتبلا لدل ليج ىلع ب البنج نأ لو سام نباركا هين

 هال



 قوقعو يغبلا ةبوقع ليجعت يف ةركب يبأو «ديبع نب ةلاضف ثيدح
 رعشلا نم ناتيب  «ةاذقلا مك دحأ رصبي ١ :ةريره يبأ رثأ هيفو «نيدلاولا

 فقولاب ةقّلعتم (ةحسحصلا» يف ةيثيدح دئاوف ىلإ ةراشإ- كلذ يف

 «نيملسملا قيرط نع ىذألا ةطامإ لضف يف ينزملا لقعم ثيدحو «عفرلاو

 . ( يغبلا باب ) ب هطابتراو

 SES ةيدهلا لوبق باب _ <

 يبأ ثيدح ىنعمب سنأ رثأو ««اوباحت اوداهت » : «ةريره يبأ ثيدح هيف

 .اولذابت ىنعم  ةريره

 a ساتلا يف ضغبلا لخد امل ةيدهلا لبقي مل نم باب - ۷

e 

 . . .نيروك ذملا صخ اذامل- ةعيرذلا دس بابب ذخألا- «... يشرق

 ages ءايحلا باب _ ۸

 ثيدح هيفو ؛ءايحلا يف ةيرعش تايبأ - يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح هيف

 يف نابح نبال ديفم مالك 2... ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا) :ةريره يبأ

 «نامثع نع هيفو هلع يبتلا ءايح فصو يف ديعس يبأ ثيدح هيفو «كلذ

 هلع يبنلا صرح « ييح لجر نامثع نإ : هلع هلوق .ةصق هيفو ةشئاعو

 يف ءاحلا اك امو :سنأ ثیدحر «مهتاجاح يف هيلإ هباحصأ غلبي نأ

 ةشئاعو « ءايحلا يف هاخأ ظعو يذلا لجرلا يف رمع نباو «« هناز لإ ءيش

 ةلماعملا نسح ىضتقم نأ يراقلل ديفم مالك قلا اهني دج ومص اضيأ

 . ةلباقملاو ةلكاشملا وه ةرشاعملا يف ةلماجملاو

 ءاعدلا نم هريغ ىف اعد نم باب 2 ۹

 يوأيل ناك نإ ىنعم )... ميركلا نبا مركلا نإ » ةريره يبأ ثيدح هيف
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 هللا ىتإ ةا نق ةا تالا زص ديدن نك ىلإ

 1 " .ىلاعت

 E ا ءاعدلا نم ةلخانلا باب 2 ٠

 یا معتم للا مم ا در ند هللا بع رت[ هه

 . ةلخانلا

 هل هركم ال هللا نف ءاعدلا مزعيل باب _ 0١
 قيلعتلل سيل هنأ ظفاحلا حيضوت  سنأ ثيدحو ةريره يبأ ثيدح هيف

 نم هسفن يف ملعي ام ؛ءاعدلا ادحأ نعني الو :ةنييع نبأ لوق- ةدئاف

 .(... سيلبإ وهو هقّلخ رش باجأ دق هللا نإف ريصقتلا

 ا ءاعدلا يف يديألا عفر باب - 4

 تئاو أسود دها مهللا» :هيفو «ةريره يبأ ثيدحو «ةشئاع ثيدح هيف

 ىوكش سنأ ثيدح هيفو «نيملسملا عم لماعتلا ناسحإ يف هيجوت  (مهب

 «لاملا كالهو ضرألا بدجو رطملا طحق هلع يبنلا ىلإ ةباحصلا ضعب

 «نبجلاو لّسكلا نم هيم هللا لوسر ذوعت يف كلذك سنأ ثيدحو

 .ىلاعت هّللاب نظلا ناسحإ يف ةريره يبأل رخآ ثيدحو

 ا رافغتسالا ديس باب 29 ۴۳

 لضفو ير هلع قلل رفحا ىف ل اک نإ رع نبأ واخ هيف

 ةلزقو هشام تيالحو اع ت و تا کا ناو الا

 ني دادش ثيدحو 6: يلع بثو ىلرقغا مهللا» :ىصضلا ةالبض دعب

 امو : هلع هلوق يف ظفاحلل ليمج مالك - رافغتسالا ديس ظفل يف سوأ

 ((ةرم ةئام موي لك هيلإ بوتأ يتإف» :رمع نبا ثيدح هيفو 2( تعطتسا

 تالا فورم رف فروخ

 هاله
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 ااا و ا خا خا وا بيغلا رهظب خألا ءاعد باب - ٤

 جحلا دارأ نمم ءاعدلا بلط  ءادردلا مأ نع ثيدحو «ركب يبأ نع رثأ هيف

 نع اهي ج داقلا : هل يبنلا لوقو ورمع نبا ثيدح هيفو ءرفسلا وأ

 نبا رثأ هيفو ؛(راربألا عم ينفوت مهللا» : وعدي اميف ناك هنأ رمع نع هيف

 يل ل ل ل ل

 له هل هع يبنلا ءاعد يف ثيرح نب ورمع ثيدح هيفو ءاعوفرم هتوبثو
  فلسلا دنع ةنسحلا ريسفت  سنأ نع رخآ رثأ هيفو ؟قزرلاب ءاعدلا عرشي

 لصق ىف اهنا نسا كيده يفو كلذ ريدك نها ليمح مالك

 «ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا ىلاعت هللا لاؤس يف كلذك هلو «راكذألا

 هللا ناحبس ىنعم ىلاعت هللا ىلإ مالكلا بحأ يف ٌرذ يبأ ثيدح هيفو

 عماوج ىنعم  هعماوجو ءاعدلا لمَج يف ةشئاع ثيدح هيفو «هدمحبو

 | . ءاعدلا

a RRS هل ىبتلا ىلع ةالصلا باب - ۲٦ 
 هعم نورقم لوألا هع يبنلا ىلع ةالصلا لضف يف سنأل ناثيدح هيف

 ل لل ل

 برنا وجو ابا مغ هلع ع يبنلا

TON ess هيلع لصي ملف هلي 2 يبثلا هدنع ركذ نم باب - YY 

 هلوقو ربنملا تاجرد هيت يبتلا يقر هيفو رباج نع :ثيداحأ ةّبس هيف :

 هلل يبنلا ىلع ةالصلا بوجو ىلع ليلد «دبع يقشو : هلوق- «نيمآ»

 ةريره يبأ ثيدح هيفو هلع هيلع ةالصلاب ةداعسلا بالجتسا- رك ذي نيح
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 و شما ميد عمت

 دادم )و (هسفن اضر » ىنعم 4... تاملك عبرأ كدعب تلق دقل» : ظفلب

 منهج نم ةذاعتسالاب رمألا يف ةريره يبأ نع ثلاث ثيدح هيفو ؛( هتاملك

 1 .تامملاو ايحم ا ةنتف ىنعم  ربقلا باذعو

 ا د د ae هملظ نم ىلع لجرلا ءاعد باب - ۸

 امهلعجاو» ىنعم  «ينملظ نم ىلع ينرصناو» :رباج ثيدح هيف

 ايندلا عمجت تاوعد يف ميشأ نب قراط ثيدح هيفو «( ينم نيتراولا

 . ةرخآلاو

 خا ل رمعلا لوطب اعد نم باب 2 8

 ةنس لك يف يتؤي ناتسب هل ناك كلذ يف حيرصلا سنأ ثيدح هيف

 .نيترم ةهكافلا
 NT ا لجعي مل ام دبعلل باجتسي : لاق نم باب 9

 .محر ةعيطق وأ مثإب ءاعدلا ميرحت  ةريره يبأ ثيدح هيف

 عا لسكلا نم هّللاب ذوعت نم باب _ ۱

 ةريره يبأ ثيدح هيفو ؟مرغملا وه ام لسكلا فيرعت  ورمع نبا نع هيف
 .تامملاو ايحما رش نم ذوعتلا يف

 OE ما وب ع هيلع بضغي هللا لأسي مل نم باب 2 5

 «كلذ يف رعش تيبو ءاعدلا كرت مثإ يف ةريره يبأ ثيدح هيف

 مل هَّنأل جلافلا هباصأ يذلا نابأ هنبا ةّصق هيفو «نامشع ثيدحو

 ] ب
 TIT ا ام هللا ليبس يف فصلا دنع ءاعدلا باب _ ۴۳

 .(... ءامسلا باوبأ امهل حّبفُت ناتعاس » :ذاعم نب لهس ثيدح هيف
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 ناسللاو رصبلاو عمسلا رش نم ذّوعتلا هيفو ديمح نب لكس ثيدح هيف
 ءاعدلا بلط  ينملا رش نم ذوعتلا يف «ليلدلا يف ءاج ام  ينملاو بلقلاو

 هلي يبنلل ةعماج تاوعد يف سابع نبا ثيدح هيفو «ملاعلا نم عفانلا

 (ًاهاوأدو و ل ا وم

 (... تيطعأ امل عنام ال مهللا» :ةيواعم ثيدح هيفو (( يبلق ةميخس »و

 ءاعد ًانمضتم ةريره يبأ ثيدح هيفو «« دلا كنم دج ا اذ عفني ال» ىنعم

 رخآ ثيدح هيفو «ملسم يف ثيدحلا ظفل  هايندو هنيد حالصإب هت .يبنلا
 «(ءاضقلا ءوس» ىنعف  ءالبلا دهج نم هّللاب ذّوعتلا يف هيي يِبّنلا نع

 نع رخآ ثيدحو «لسكلاو زجعلا نم ذوعتلا يف سنأ نع ثيدح هيفو

 «لسكلاو زجعلاو «نزحلاو مهلا نيب قرفلا «نزحلاو مهلا نم ذوعتلا يف سنأ
 e تمدق ام يلرفغا مهللا» : ظفلب ةريره يبأ نع ثلاث ثيدحو

 نبا تيدحو «كلذ نع انخيش ةباجإ- (رخؤملا تنأو مدقملا تنأ) ىنعم

 هيفو «ىنغلا ىنعم  ىنغلاو فافعلاو ىدهلا هلم يبنلا لاؤس يف دوعسم
 راثكإ يف سنأ نع ثلاث ثيدحو ءرشلا نم ذوعتلا يف ءادردلا يبأ نع رثأ

 2... ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ مهللا» :ءاعد نم يبنلا

 نع عبار ثيدحو «(راثلا باذع انقو» :ريسفت يف يبطرقلل ديج مالك

 نأ نم ءرملا ذوعت ةدئاف- ةّلقلا ىنعم ةّلقلاو رقفلا نم ذوعتلا يف ةريره يبأ

 لوقي نأ رثكي ُهِلَع يبتلا ناك » :ظفلب سنأ نع عبار ثيدحو «ملظُي

 نيستا الإ قا نيون و" هح ا ها و وللا

 نع ىفوأ يبأ نب هّللادبع ثيدح هيفو ...٠« هّللا عباصأ نم نيعبصإ

 2٠.٠ تاوامتسلا ءلم محلا كل هللا وعدي ناك هنأ هلع ىلا

otهللَي بتلا تاوعد باب -  
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 هيفو ««درابلا ءاملاو جلثلاو دربلاب ينرُهط مهللا»:ىنعم

 لاوز نم للي هللا لوز سر ةوسعت يفرم غ نبا تيد

 .ةمعنلا

 رطملاو ثيغلا دنع ءاعدلا باب _ ٥

  «ًاعفان ًابّيِص مهللا» :رطملا دنع هيَ يبنلا ءاعدو «ةشئاع ثيدح هيف

 .بيصلا ىنعم

 توملا دنع ءاعدلا باب 0 ۲١١

 نم توملا مك دحأ نينمعي ال» : ثيدح  كلذب حيرصلا بابخ ثيدح هيف

 ر

 e AEE (لصألا ىف رركم) . هلت ىبنلا تاوعد باب - ۷

 ذاعم ثيدح هيفو «فارسإلا ىنعم  عماج ءاعد يف ىسوم ىبأ ثيدح هيف

 ثيدح هيفو «ةدابعلا نسح ىنعم هديب هلت يبنلا ذخأ نيح لبج نبا

  (هيف ًاكرابم ًابّيط ًاريثك ًادمح هلل دمحلا» لضف يف يراصنألا بونا فا

 يف سنأ ثيدحو «هعم نم ىلع شوشي مل ام ركذلاب توصلا عفر زاوج

 يف ةشئاع ثيدح هيفو «ثئابخلاو ثبخلا ىنعم 'ءالخلا لوخد لبق ءاعدلا

 باذع نم ةذاعتسالا يف سنأ نع رخآ ثيدحو ئالخلا نم جرخ اذإ ءاعدلا

 اذإ هب يبتلا ءاعد يف ساّبع نبا نع رخآ ثيدح اهل عادت نود ةلفانلا

 «ضرألاو تاومبسلا رون تنأ ىنعم- ليللا فوج نم ةالص ىلإ ماق

 افكنا نأ دعب دحأ موي هلع يبثلل ميظع ءاعد يف يقرزلا ةعافر ثيدحو

 . نوكرشملا
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 اوما سا ا م دخل بركلا دنع ءاعدلا باب _ ۸

 كتمحر مهللا : بوركملا تاوعد ... » :ةركب يبأ ثيدح هيف

 ىنعم  بركلا ةيعدأ نم رخآ ءاعد يف سابع نبا ثيدحو ««...وجرأ

 ا لا

 EVE aS A ةراختسالا تع اغلا باب 8

 ىنعم  ةراختسالا ةباحصلا هلع يبنلا ميلعت يف رباج ثيدح هيف

 ةباجتسا يف رباج نعرخآ ثيدح «؟هيف راختسي يذلا ام ةراختسالا

 هيفو «كلذ يف انخيشل بيط مالك  ءاعبرألا موي نم نيتالصلا نيب ءاعدلا

 ىنسحلا هللا ءامسأب لّسوتلا  مظعألا هللا مساب ءاعدلا يف سنأ ثيدح

 هع يبنلا نم ركب وبأ هيف بلطي ءورمع نبا ثيدح هيفو ءالعلا هتافصو
 . « هّسفن ناسنالا ملط » ىنعم  هتالص يف هب وعدي ءاعد هملعي نأ

 n الا ا ناطلسلا فاخ اذإ باب

 مامإلا سرطغت فاخ اذإ ملسملا هوعدي ام نايب يف دوعسم نبا نع رثأ هيف

 ءاعد يف سابع نبا نعرثأ هيفو ...٠« يلع طرفي نأ ) ىنعم  هملّظ وأ

 ش ا

AV aa باونلاو رجألا نم يعادلل رَخَدُي ام باب _ 0١ 

 ولع ىلإ ءاميإ هيفو «ةريره يبأ نعو «يردخلا ديعس يبأ نع ناثيدح هيف
 . ىلاعت هللا

 41 ........ es E e ءاعدلا لضف باب 25

 وه ءاعدلا» : ظفلب ريشب نب نامعنلاو «ةريره يبأ نع :ثيداحأ ةثالث هيف

 مالك  هريثكو كرشلا ليلق بهذي ءاعد يف راسي نب لقعمو ««ةدابعلا

 .ءانثلاو حدملا ّبحو ةعمسلاو ءايرلا نم ريذحتلا يف «ضيفلا » يف دّيج

OA. 



 os ب9 حيرلا دنع ءاعدلا باب - ۳
 ال ًأحقال» ىنعم عوكألا نب ةملس نع رثأو «سنأ نع ثيدح هيف

 .(ًاميقع

FAA ........ e حيرلا اوبست ال باب - ٤ 

 حور نم حيرلا» : ىنعم - ةريره يبأ نع ثيدحو «يبأ نع رثأ هيف
 .«هّللا

 دعرلا عمس اذإ باب 66

 لهأل يدش يعول اذه ّنِإ» :هلوقو «ريبزلا نب هّللادبع نعرثأ هيف

 . (ةكئالملا نم كلم دعرلا» : ثيدح ««ضرألا

O ESEN GRE ةيفاعلا هللا لأس نم باب - ۲١ 

 مل هتف ؛ةيفاعلا هللا اولسو» :هيفو «قيدصلا ركب يبأ نع ناثيدح هيف

 كيس ا ا ا يحب نا اع كوب
 ريسفتو ««ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا هللا لس» :بلطملادبع نب ساّبعلا

 . كلذ

 COS a e E a ءالبلاب ءاعدلا هرك نم باب - ۷

 دنع حيبستلا زاوج  ةّصق امهيفو «هنع نيتياورب سنأ ثيدح هيف

 E ما ل So ءالبلا دهج نم ذوعت نم باب
 ريسفت يف ينامركلا لوق- «ءالع هيف ءالب لإ ) :هلوقو رمع نبا نع رثأ هيف

 .(... ةعماج ةملكلا هذه» :(ءالبلا دهج )

 ON سس بساع مك باتعلا دنع لجرلا مالك ىكح نم باب 2 8

 . كلذ يف حيرصلا هيبأ نع برقع يبأ نب لفون يبأ ثيدح هيف
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 اها هلي هللا لوسر نيب ؛ةنتنم ةثيبخ حير عافترا يف رباج نع ثيدح هيف

 نما :دوعسم نبا رثأ هيفو «ةبيغلا فيرعت  نينمؤملا نوباتغي نيذلا حير
 . ملسملا ضرع نع درلا يف ثيداحأ- ... هرصنف نمؤم هدنع بيتغا

 ١ _ «ًاضعب مكضعب بتغي الو ] :ىلاعت هللا لوقو ةبيغلا باب .. ۲

 نابذعي ال) :ىنعم ةبطرلا ةديرجلاو ربقلا باذع يف رباج نع ثيدح هيف

 . صاعلا نب ورمع نع رثأ هيفو «(ريبك يف
 ENE eles هيلع كربو هيبأ عم يبص سأر سم نم باب 2 ۲

 - كلذ يف هثيدحو «هسابل يف همالغ هتاواسم هيفو ءرسيلا يبأ رثأ هيف

 . يرفاعملا فيرعت
 ا اص ضعب ىلع مهضعب مالسإلا لهأ ةلاد باب _ 717

 راثيإو ءاخس نم فلسلا هيلع ناك امل هفصوو دايز نب دمحم رثأ هيف

010020 ۰ 
 A E هسفنب هايإ هتمدخو فيضلا ماركإ باب 2 4

 راثيإ ال- # ... مهسفنأ ىلع نورثؤيو $ :لوزنو ةريره يبأ ثيدح هيف

 .ىلاعت هَّلل اهيف قحلا نال تابرقلا يف

 ااا 0 0 00007 فيضلا ةزئاج باب _ ٥

 ةفايضلاو «ةليلو موي فيضلا ةزئاج نأ يودعلا حيرش يبأ ثيدح هيف

 دقف «لاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخي ماركإلاب رمألا ... مايأ ةثالث

 . ابحتسم نوكي دقو «ةيافك ضرف نوكي دقو «نيع ضرف نوكي
 Ea ا ملا خا بك مايأ ةثالث ةفايضلا باب _ ”75

 قرد هناا زاوج ىلإ ءاميإ هيف كلذ يف حيرصلا ةريره يبأ ثيدح هيف

oAY 



 . لزنملا بحاص قفاو اذإ ؛ةجاحل ةثالث

CVO 0 ) هثيدح مدقت ) هجرحي ىتح هدنع ميقي ال باب - VY 

CFO are 0 دز هئانفب حبصأ اذإ باب - ۲۷۸ 

 لك ىلع بجاو قح فيضلا ةليل» : يماشلا ةميرك يبأ مادقملا ثيدح هيف
 .(ملسم

 Ree ًامورحم فيضلا حبصأ اذإ باب - ۹
 مكُح مهل يغبني يذلا ةفايضلا قح ذأ يف رماع نب ةبقع ثيدح هيف

 . بوجولا حيجرتو «ةفايضلا
 هسفنب فيضلا لجرلا ةمدخ باب - ٠١

 صيصخت زاوج  هباحصأ هل يبتلا جوز ةمدخ يف دعس نب لهس نع هيف
 ذاتي مل اذإ بارشلاو ماعطلا نم رخافب ؛نيرضاحلا ضعب ماعطلا بحاص
 عفانلا هباتك يف انخيش اهركذ امك ؛ةعورشملا ةرتسلا طورش  نوقابلا

 .(ةملسملا ةأرملا بابلج »

E يَلصُي ماقف ًاماعط هفيض ىلإ مّدق نم باب - ١ 
 ةأرملا نإ ) :ثيدحلا اهيفو ء«رذ يبأ عم هتصقو بنعق نب ميعن نع هيف

 بّنعَُف نب ميعن عمج يف يناليجلل بيط مالك 2... علض [نم تقلخ ]1
 .هلعف يف نيدضلا نيب رذ يبأ عمجو «هلوق يف نيدضلا نيب

 اا A هلهأ ىلع لجرلا ةقفن باب 2 5

 هيفو «مهملاف مهألاب ءدبلا  لجرلا هقفني رانيد لضفأ يف نابوث كيدح هيف
 ىنعم  لهآلا ىلع ةقفنلا باستحا يف يزدبلا دوعسم يبأ ثيدح

 ءهدلو وأ همداخو هسفن ىلع ءرملا قافنإ يف رباج ثيدح هيفو «باستحالا
 .نابوث ٌتيادح ىنعمب  ةريره يبأ ثيدح هيفو
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 Akl ... هتأرما يف ىلإ اهعفري ةمقللا ىتح ءيش لك يف رجؤي باب - "8

 لمعلا ىلع باوشلا كلذ يف حيرصلا صاقو يبأ نب دعس ثيدح هيف

 . ثيدحلا ريسفت يف يوونلل ديج مالك  ةينلاب

 E ليللا ْثْلُث يقب اذإ ءاعدلا باب - 4
 دلاولا خيشلا ةحامس مالك  يهلإلا لوزنلا ثيدح ةريره يبأ نع هيف

 مدع يف يقهيبلا هركذ سيفن مالك كلذ يف زاب نب زيزعلادبع

 ديفم مالكو  حلاص نب ميهاربا عم هيوهار نب قاحسإ راوح  ليوأتلا
 .نابح نبال

 ديري ءريصق ليوط وأ دوسأ دعج نالف : لجرلا لوق باب 2 6

 E ةبيغلا ديري الو ةفصلا

 .ةطبت ىنعم ۔ ةدوس فصو يف ةشئاع نع هيف

E a ماب EE ES 

 لجرلا يكحي هلت هللا لوسر ىلإ رظنأ يناكف» :دوعسم نبا نع هيف
 هتهبج نع حسصسمي ( .

 CE eee سانلا كله : لجرلا لوق باب _ ۷

 ‹««مهكلهأ رهف ساتلا كله لوقي لجرلا تّعمس اذإ» : ةريره يبأ نع هيف

 يف امو طحقلا لوز دنع كلذ زاوج  نيهجو ىلع ( مهكلهأ ) ةياورو
 .هانعم

 Cease ديس : قفانملل لقي ال باب _ ۸

 . كلذ يف حيرصلا ةديرب ثيدح هيف

 BSR يز اذإ لجرلا لوقي ام باب 8 ١
 يبأ نع ثيدحو «نولوقي ام ينذخاؤت ال مهللا : ةأطرأ نب يدع رثأ هيف

04 



 زوجي ام« لجرلا ةيطم سگب» :ظفلب روق وا يدع م اع

 نمؤملا نعل» :دوه سم يأ ثيدحو «(( معز ) نم زوجي الو

 .(هلتقك

 E sa هملعي هللا : هملعي ال ءيشل لوقي ال باب _ ۰

 . كلذ يف يوونلا مالكو سابع نبا رثأ هيف
 COSA REE و ا ةرجما باب 9 ۹

 . سابع نباو ؛يلع رثأ هيف
 3 ممل طبت سعاد ىلا يل 4۲

 .ةمحرلا ٌرقتسم وه نيملاعلا بر نأو يدراطعلا ءاجر يبأ نع رثأ هيف
 Oa رهدلا اوبست ال باب - 54
 الو : هلع هلوق ريسفت كلذ يف يرذنملا مالك  ناتياور ةريره يبأ نع هيف
 (ةدمعلا يف ءاج امو ؛( مركلا بنعلل نلوقي

EE eee كليو : لجرلل لجرلا لوق باب _ ٤ 

 سابع نبا نع رثأ هيفو ؟يدهلا بوكر مكح  ةندبلا ىنعم سنأ نع هيف
 كليو » : ظفلب رباج نع ثيدحو د : كحيو » : ظفلب

 ,(لدعت ال كإف «لدعا) : هل لاق نمل هع ع هلاق (؟لدعأ مل اذإ لدعي نمف

 ا ا :هيفو دبعم نب ريشبو

 عم رفاكلا الو «رفاكلا عم ملسملا نفد مدع ىلع انخيش لالدتسا

 لا

CE ASAS ea ءانبلا باب ٥ 

 بابو هتف يبّنلا جاوزأ رجح هفصوو لاله نب دمحم رثأ هيف عمائشة 
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 مسقلا يف كيبأو امأ ظفل ] كيبأو ال :لجرلا لوق باب "1

 ا ضخي لوق > ةيالصلا لصق ا ر تا تلج هيد
 .لاملا مهلامعتسا ءوس يف فرتلا لهأ ضعب

 EVE RS ا ب غ يطال باي 1

 نب راسي ةزع يبأ ثيدحو «كلذ يف حيرصلا دوعسم نب هّللادبع رثأ هيف

 . بابلاب هطابترا نايبو (ضرأب دبع ضبق دارأ اذإ هللا ّْنِإ» : يلذهلا هّللادبع
 دبة م تئشو هللا ءاش ام : لجرلا لوق باب _ ۸

 . ( ةحيحصلا ) نم انخيشل دئاوف _ سابع نبا ثيدح هيف

 VRE وهللاو ءانغلا باب _ ۹

 ول ناطيشلا ّنِإ) : ىتغت ةريغص ةيراج ىأر نيح هلوقو رمع نبا نع رثأ هيف

 نمو ] : ىلاعت هلوق ريسفت يف ساّبع نبا رثأ هيفو ««هذه كّرتل ادحأ كرت

 نم انخيشل ديفم مالك ؟وهللا وه ام 4 ثيدحلا وهل يرتشي نم سانلا
 : ظفلب بزاع نب ءاربلا نع ثيدحو «« برطلا تالآ ميرحت » عفانلا هباتك

 . ثبعلا فيرعت  (رش ةرشألاو »

 ال ع a es نسحلا تمسلاو يدهلا باب - ٠ ٠

 يدهلا فيرعت  هؤاهقف ريثك نامز يف مكنإ :دوعسم نبا نع رثأ هيف
 يبنلا لئامش ضعب فصو يف ليفطلا يبأ ثيدح هيفو «نسحلا تمسلاو

 .داصتقالا ىنعم- سابع نبا ثيدح هيفو «دصقملا ىنعم هلع

 هيلا Sse دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو باب 2 ۹

 رثأو «يركبلا دبعلا نب ةفرطل روك ذملا رعشلا نأ نايبو «ةشئاع ثيدح هيف
 . يبن ةملك اهنإ) : سابع نبا

 هلك



 E TS OR AD مركلا بنعلا اومست ال باب _ ۲۴

 .ةلبحلا ىنعم - كلذ يف حيرصلا ةمقلع يبأ لئاو نع هيف
 CA BN Se كحيو لجرلا لورق باب _ ۴۳

 . ( كليو لجرلل لجرلا لوق باب يف مدقت ) . ةريره يبأ نع هيف
 EO ا وا اوف بسلا ها هوب هاتنه اي :لجرلا لوق باب 26

 ثيدح هيفو ؛ةملكلا هذه ىنعمو «كلذ يف حيرصلا رامع رثأ هيف

 - تلصلا يبأ نب ةّيمأ رعش نم تيب ةئام  ديرّشلا يأ هداشنإو «ديرشلا

 .ةمكحلا ىلع لمتشملا رعشلا داشنإ بابحتسا

 هن ير وبسس ب نالسك ىلإ : لجرلا لوق باب - ۵
 ةع عاق لم لم و قرم اذإ ةاكو ا قيد جايف

 ۰ . لسكلاو زجعلا نيب قرفلا  بابلاب ثيدحلا

 ASS aa لسكلا نم ذٌوعت نم باب - ۹

 نبال ديفم مالك كلذ نم ذوسعتلا يف كلام نب سنأ ثيدصح هيف
 . ميقلا

 COA ءادفلا كل يسفن : لجرلا لوق باب - ۷

 لخدي نأ ؛ًاعيش هّللاب كرشي ال تام نمل ىرشبلا هيفو َّرذ يبأ ثيدح هيف

 .(كيدعسو كيّبل) ىنعم  قرَس نإو ىنز نإو ؛ةتجلا

 OE ERASERS يمأو يبأ كادف لجرلا لوق باب 2 ۸

 اذه هرکی ال ( يّمأو يبأ كادف «مرا» :هل هلي يبنلا لوقو يلع ثيدح هيف

 Cae ارا يمل نراجع ١ E هلق 0ياوفلا

 ريمازم نم ًارامزم اذه يطعأ » ىنعم- ىسوم يبأ ةءارق فصو يف ةديرب

 .( دواد لآ
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 ٠09” - مالسإلا كردي مل هوبأ نمل ينب اي :لجرلا لوق باب .......... ٠٠٤

 ىبأ رثأ هيفو «نذإب الإ لوخدلا نع هيهن ىف كلام نب سنأ نع ثيدح هيف

 بيوبتلا نم فئصملا دارم نايبو « ديعس .

 OVO ااا 00 يسفن تغبخ لقي ال باب ۴1۹

 نبال ديفم مالك تلا علا فح ني لهسو»«ةتشكاع نع هيف

 .ريثألا

esera مكحلا يبأ ةينك باب _ ١ 

 يباب ينكتلا نع هلع يبنلا يهن هيفو «حيرش يبأ ديزي نب ءىناه نع هيف

 .مّكحلا

 ها يشملا يف ةعرسلا باب 5

 هللا يضر ةباحصلا ربخيل هلع يبتلا عارسإ هيفو «ساّبع نبا نع هيف
 ردا ةليلير ويتم

 VARS لجو زع هللا ىلإ ءامسألا بحأ باب _ ۴
 : لجو رع هللا ىلإ ءامسالا بأ و ظقلي# مشكلا بهو يآ نعاليف

 خيشل بيط مالك (مامهو ثراحلا» ينعم  (نمحرلادبعو هّللادبع

 .(نمحرلادبع كنبا مس» :رباج ثيدح هيفو «كلذ ىف مالسإلا

SOS مسالا ىلإ مسالا ليوحت باب _ ٤ 

 .رذنملا مسا ىلإ يبص مسا رييغت يف لهس ثيدح هيف
Î لجو ّزع هللا ىلإ ءامسألا ضغبأ باب _ ٠١ 

 ريل ا ا ا رولا ثيدح هيف

 ريسفت نم حارشلا ضعب بّجعت نع باوجلا- ىنخ ىنخأ ىنعم - «كالمألا

E IEEE 

oAA 



 نا 0 همسا ريغصتب رخآ اعد نم باب د65

 .ةعاقشلا ثيدحو «(قيلّط ايو : قلطل هلوقو رباج رثأ هيف

 000 ةيصاع مسا ليوحت باب 2 ۷

 مالك «ةليمج مسا ىلإ ةيصاع مسا يبنلا ليوحتو رمع نبا ثيدح هيف
 مسا هلع يبنلا ليوحتو ةملس يبأ تنب بنيز ثيدحو «كلذ يف ءاملعلا

 . بنيز ىلإ ةرب
 باهش باب 2 ۸

 . باهش ىنعم ماشه ىلإ باهش مسا رييغت يف ةشئاع ثيدح هيف

 صاعلا باب 2 ۹

 ىسنعم- عيطم ىلإ صاعلا مسا هيت يبنلا رييغتو عيطم ثيدح هيف

 . اربص لتقلا
 oF ....... نيش ملا نم نفق و رهف ةا اعد نم تا

 در بوجو نم » :يوونلا هلقن ام ««شئاع ايو : هع هلوقو ةشئاع نع هيف

 .(... بئاغ نم ةقرو يف «مالس هغّلب ول اذكو روفلا ىلع مالسلا

E Re 1 1 1 محز باب _ ۱ 

 ببسلا نع يهنلا  ةيريوج ىلإ مسالا اذه ليوحتو ساّبع نبا ثيدح هيف

 ريخ لا نم سايإلاو نظلا ءوس بلجي يذلا
 OVO 1 SR A حلفا باب _ ۴۳

  هيزنعلا ىلع لومحم يهتلا نأ انخيش لوقو نيقيرط نم رباج نع هيف

 ا ا ی ی اا نيت مالغلا ةيمست نع هيَ يبتلا يهن

0۸۹ 



 .انخيش هلاق «ةعيرذلا

OR Se NCE حابر باب 2 ٤ 

 نع مدقتملا يهنلا نأ نيبت يتلا ثيداحألا نم اذهو «رمع ثيدح هيف

 هيزنتلل وه امنا حابرب ةيمنستلا .

 ءايبنألا ءامسأ باب _ ٥

 ا و اج فن عار ا دج ية يو يبأ ثيدح هيف

 نب هّللادبع نب فسوي ثيدح هيفو «ةينكلا فيرعت «(  يمساب اومست)»

 ىنعم  هرجح ىلع هدعقأو فسوي هامس يذلا وه هع يبنلا نأ مالس

 ةيمست يف ىسوم يبأ ثيدح هيفو «(امساق تلعج امنا » ىنعم_رجحلا

 ةينك نيب ةفلاخلا زوج  كينحتلا ىنعم- ميهاربإ هدالوأ ربكأ هلع يبنلا

 نو أ مساو لجرلا

 ىنعم- لهس ىلإ رّيغي نأ هضْفرو «بّيسملا نب ديعس دج نرُح نع هيف
 لسرملا حدقي ال ؛لاسرإلاو لصولا يف فالتخالا نأ يراخبلا ةدعاق  نزحلا

 . لوصوملا يف

 Ge ا هتينكو هل يبنلا مسا باب - ۷

 باب  ًانيع كمعنُت ال ىنعم  ةريره يبأو «ةيفنحلا نباو ,رباج ثيدح هيف
 : (نيحيحصلا ) ثيدح  («ةحيحصلا » نم انخيشل ةدئاف- ةعيرذلا دس

 هويّصعيو هوجوتي نأ ىلع ةرحبلا هذه لهأ حلطصا دقلو»

 1 .(...ةباصعلاب

 CONSE ؟كرشملا ىنكي له باب _ ۸

 تاختا لاق ام عمست الأ !دعس يأ» :هيفو «ديز نب ةماسأ نع هيف

05 



 . لولس نب يبأ نب هّللادبع ديري
 يبصلل ةينكلا باب _ 8

 .مدقتو (؟ريغنلا لعف ام ؛ريمع ابأ اي) : سنأ ثيدح هيف

 هل دلوي نأ لبق ةينكلا باب _ ۰

 . كلذ يف ناحيرص لئاو نب ةمقلعو يعخنلا ميهاربإ نع نارثأ هيف

 ءاسنلا ةينك باب _ ١

 مل ولو ينكتلا يف انخيشل ةملك  («كنباب ينتكا» :ةشئاع ثيدح هيف

 . دلو هل نكي

 BE اس مهدحأب وأ هيف وه ءيشب الجر ىّتك نم باب ۔ ۲

 يبأ» ب هنع هللا يضر يلع ةينكت ببس هيفو «دعس نب لهس نع هيف

 نما يلا بويع حتا نا ييوح ةدئاف .  ( بارت

 .مهتبتاعم كرتو راهصألاب قفرلا بابحتسا- هتنبا هتبضاغم

 OEE لضفلا لهأو ءاربكلا عم يشملا فيك باب _ ۴۳

 يبتلا عامس ةيصوصخ (  هبنج ىلإ يشمي لالبو» :ظفلب سنأ ثيدح هيف
 .ربقلا باذع هل

 هه .بابا ٤

 «« تبدأ ام سغب» :ريغصلا هيخأل ةيواعم لوقو مزاح يبأ نب سيق رثأ هيف

 . «ءامرغلا رثك ءالخألا رّثك اذإ» : ظفلب صاعلا نب ورمع نع رخآو

OE SESS ةمكح رعشلا نم باب _ ٠ 

E ESED e 
 ىنعم  (ةمكح رعّشلا نم ّنإ) :يبأ ثيدح هيفو ««بذكلا نع ةحودنمل

 هل هع يِبَنلا لوقو  ًارعاش ناكو- عيرس نب دوسألا ثيدح هيفو ؛ةمكحلا :

۵۹۱ 



 نم راثكإلا مذ يف ةريره يبأ ثيدح هيفو ««دمحلا بحي كّبر نإ امأ»

 وجهي نأ ناسح ناذكتسا يف ةشئاع ثيدحو «(هّيري ىتح ) ىنعم  رعشلا

 ءاجه يف وأ هلهأو مالسإلا حدم يف ناك اذ عشا بابحتسا  نيكرشملا

 ناك هّنأل ءناسح بس نع اهيهن يف ةشئاع نع رخآ ثيدح هيفو ءراّمكلا

 . ةحفانملا ىنعم هع هّللا لوسر نع عفادي

 SBT ala حيبق هنمو مالكلا نسحك نسح رعشلا باب - 5

 اهّنأ ةشئاع نع هيفو «مالكلا ةلزنمب رعشلا ءورمع نب هّللادبع ثيدح هيف

 : ظفلب كلذك ةشئاع نعو «(حيبق هنمو نسح هنم رعشلا » :لوقت تناك

 ‹«الّتمت» ىنعم (ةحاور نب هّللادبع رعش نم ءيشب لّثمتي ناكو

 E aera (مدقتم هثیدح) . رعشلا دشنتسا نم باب _ ۷

 OOO SS رعشلا هيلع بلاغلا هرك نم باب _ ۸

 بلقنملا نيب قرفلا مدقتو رعشلا نم راثكإلا مذ يف رمع نبا نع هيف

 مهعبتي ءارعشلاو ل ريسفت يف سابع نبا نع رثأ هيسفو « جرم لاو
 . 4 نوواغلا

 ea a ًارحس نايبلا نم ّنِإ : لاق نم باب _ ۹
 يف ءاملعلا لاوقأو نايبلا فيرعت كلذ يف حيرصلا سابع نبا ثيدح هيف

 . كلذ ليصفتو ٌمذلا ضرعم يف ءاج انه هع هلوقو كلذ

 ا ASS رعشلا نم هركي ام باب 29 ٠"

 . كلذ ليلدو ميرحتلل انه ةهاركلا نأ نايب ةشئاع ثيدح هيف

o۹۲ 
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 3 2 هج

 ۳۸۷  مالكلا ةرثك باب 9 ۱

 :رمع نبا نع - ۸۷/۹

 امّلكتف اماقف هلع هللا لوسر دهع ىلع نابيطخ قرشملا نم نالجر مدق

 .ادعق مث

 نم سائلا بجعف « ملكتف هب 2 هللا لوسر بيطخ سيق نب تباث ماقو

 :لاقف بّطخي هلت هّللا لوسر ماقف ءامهمالك

لا نم مالكلا قيقشت اًمنإف «مكلوق اولوق ! سائلا اهّيأ ايد
 .«ناطيش

 : هلي هللا لوسر لاق مث

 .«ارحسل نايبلا نم ّنِإ»

 .[ةبطخلا ب ٤۷ «حاكنلا ك- 5107 :خ]

 *ب حرشلا

 امّلكتف اماقف ءب هللا لوسر دهع ىلع نابيطخ قرشملا نم نالجر مدق)

NS SG 

 اًإف ءمكلوق اولوق !ساّنلا اهيأ اي :لاقف بطخب هت هللا لوسر ماقف ءامهمالك

 نسعا رخل هيمو هيو يف تار هيف بلا يأ :( مالكلا قيقشت

 .فرصتب «ةياهنلا» . . جرخم

EONSكيم رك بع شاملا وشما  

 .مادقت : (ًارحسل نايبلا نم نإ : هلت هللا لوسر لاق مث )



 نم مالكلا قيقشت اًمإفو» : هيَ هلوق هدّكؤيو مدقت امك ٌمذلل وهو
 . ( ناطيشلا

 : لاق سنا نع -_ 3

 :رمع لاقف ؛مالكلا رثكأف رمع دنع لجر بطخ
 .«ناطيّشلا قشاقش نم بّطَُخلا يف مالكلا ةرغك نإ

 ا ظ
 يف مالكلا ةرشك نإ :رمع لاقف ؛مالكلا ٌرثكأف رمع دنع لجر بطخ )

 لمجلا اهجرخي يتلا ءارمحلا ةدلجلا :ةقشقشلا : ( ناطيّشلا قشاقش نم بطخلا

 .هقادش نم رهظتف اهيف خفني هفوج نم يبرعلا

 ىلإ اهّيسنو «هتقشقشب هناسلو «رداهلا لحّملاب قيطنلا حيصفلا هبش
 .لاقامب يلابي ال هنوكو ءلطابلاو ي رهام ك ا الا

 .ةياهنلا»

 نم غيلبلا ضغبي هللا نإ :- مالسلا هيلع- هلوق هل دهشيو :انخيش لاق
 ةلسلس » يف جّرخم وهو ««اهناسلب ةرقابلا لّلخت هناسلب للختي يذلا لاجرلا

 . :AA) ) مقرب (ةحيحصلا ثيداحألا

 : لاق هلت ىبنلا نأ ديزي نب نعم وأ - ديزي ىبأ نع - ۲۳

 .«ينونذؤيلَف موق عمتجا امّلكو «مک دجاسم يف اوعمتجا»



 هلل دمحلا نإ :لاق مث ءانم مّلكتم مّلكتف ءسّلجف ىتأ نم لّوأ اناتأف

 .اننيب انموالتف ماقف بضغف ءذقنم هءارو الو دصقم هنود دمحلل سيل يذلا

 هانيتأف «هيف سلجف رخآ دجسم ىلإ بهذف «ىتأ نم لأ اناتأ :انلقف

 : لاق مث .هسلجم نم ًابيرق وأ هسلجم يف دعقف انعم ءاجف ,هانملكف
 نم ّنِإو .هفلخ لعج ءاش امو هيدي نيب لعج ءاش ام يذلا هّلل دمحلا»

 .(ًارحس نايبلا

 .انمّلعو انرمأ مث

 ةعبطلا ( 470:1) دمحأ مامإلل «دنسملا» رظناو ) ؛ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 ا .[(ىلوألا

 دي حرشلا د

 موق عمتجا امّلكو ءمكدجاسم يف اوعمتجا :لاق هلي يبنلا نأ

 .مالعإلا وهو ناذيإلا نم : ( ينوُندْؤَيْلُ

 يذلا هلل دمحلا نإ :لاق مث ءاتم مّلكتم مّلكتف ءسّلجف ىتأ نم لو اناتاف)

 بضع هنأ رهاظلا :(ماقف بضغف .ذَقنم هءارو الو دّصقم هنود دمحلل سيل

 .لوقلا يف فلكتلا عمّس امل

 هيف ناك اذإ سلجملا كرت هيفو ؛ضعبلا انضعب مال :يأ : (اننيب انموالتف )

 .جهنملل ةفلاخم وأ ةيصعم

 ةتسلاو جهنملا ةفلاخم نم انؤابَطُخ هيلع ام هلع هللا لوسر ىأر ول اذامو

 [؟طبخعلاو لهجلا نع الصف فلكتلاو



 لوا انا نآ هللا ا ( دئاوزلا عمجم ١ يف : أ أ نم لوا اناتأ : انلقف )

 .«ساتلا

 ببس ملعنل : يأ : ( هانمّلكف هانيتأف «هيف سلجف رخآ دجسم ىلإ بهذف)
 . اتع هفارصناو هبضغ

 يذلا هّلل دمحلا : لاق مث «هسلجم نم ًابيرق وأ هسلجم يف دعقف انعم ءاجف )
 ا ارحس نايبلا نم ّنإو ؛هفلخ لّعج ءاش امو «هيدي نيب لعج ءاش ام

 اذه يف نايبلا أو ضيعبتلل انه (نم) نأ ىلع ةّلدألا نم اذهو : (انّمّلعو

 N ذلل ركُذ ثيدحلا

 مد تسلا باپ ؟

 :ةشئاع غب الال/

 : لاقف ةليل تاذ هيت ىبنلا قرأ

 انعمس ْذِإ ««ةليللا ىنسرحيف ىنئيجي يباخصأ نم اخاص الجر تيل»

 : لاقف ,حالسلا توص

 ل ىلا مانف كّسرحأ تعج !هّللا لوسر اي : دعس لاق ««؟اذه نم»

 ةباحصلا لئاضف ك- ٤٤ :م .اذكو اذك تيل : هلع هلوق ب- ٤ «ينمعلا ك- 14 :خ]

 ]°4 ۳۹ حج

 *ب حرشلا د

 . موّنلا هتأي ملو رهّس : يأ : قرأ :(لاقف ةليل تاذ هع يبنلا قرأ )



 :ليق هتداع نم رهسلا ناك نإف ةّلعل رهس اذإ : قرأ لجر » : «ةياهنلا» يف

 . ( قرأ

 .(؟59514) (يذمرتلا ننس حیحص » . (رهس» :(يذمرتلا» دنع هظفلو

 ىف اشا لاق الا سيرف يشم ناسا ن ااف جر فيلا
 ليحتل اب قلع يتلا ق ورخ نما فرح تيل 1119/10: حلاو

EEN Ea E EEE A E 

 دج قوا لا

 ةحيلضت# ىلاولا نار اذإ صخحش نييعت مدع: ةيقو ما نم زوجي امو

 لامعألا ىف نيحلاصلا مادختسا ةيمهأ هيفو .هعيطتسي نمل كلذ كرت كلذ ىف

 . ةسارحلا اميس الو

 «مزحلاب ذخألاو ءودعلا نم سارتحالا زاوج هيف ) :( ۱۸۳/٠١ ) يوونلا لاق

 . طايتحالا ىلإ ةجاحلا عضوم يف لامهإلا كرتو

 كمصعي هّللاو !» : ىلاعت هلوق لوزن لبق ثيدحلا اذه ناكو :ءاملعلا لاق

 رّمأو ةيآلا هذه ترن نيح سارتحالا كرت هي هّنأل ء[ 1۷ :ةدئاملا]  سانلا نم

 . ( هتسارح نع فارصنالاب هباحصأ

 ! هللا لوسر اي دعس :لاق ء؟اذه نم :لاقف «حالسلا توص انعمس ْذِإ)

 ع ضو دس ا يما وقر را يح

 لوسر ىلع فْوَخ يسفن يف عفو :لاق» :(؟١4) ةياور يف ملسم داز

 .«مان مث هع هّللا لوسر هل اعدف هسرحأ تجف هي هللا

 جرخي يذلا توصلا وه : طيطغلا :(هطيطغ انعمس ىح هلت ىبنلا مانف)

۷ 



 و ا دقي ال يع ی وهو عئاذلا يدم عم

 نم ىلع ءانثلا هيفو ءلعقلا ةيشخ مهناطلس اوسرحي نأ ساّنلا ىلع نأ هيفو
 لكوتلا نال بابسألا يطاعت يفاني ال لكوتلا ّنأو «ًاح اص هتيمستو ريخلاب عّربت
 . (ةفحتلا ١ ىف يروفكرابملا هركذو ظفاحلا هلاق .ندبلا لمع يهو بلقلا لمع

 ۳۸۹ رحب وه :سرفلاو ءيشلاو لجرلل لاقي باب - ۳

 : لاق كلام نب سنأ نع -_ 9

 : هل لاقُيةحلط يبأل ًاسرف هلي ينل راعتساف ,ةنيدملاب عزف ناك
 : لاق عجر اًملف ,هبكرف «۔ بودنملا

 .«ًارحبل هاندجو نإو «ءيش نم انيأر امد

aa رابعا نم بد و E 

 غ4 [.

 *ب حرشلا د«

 اوعِرَف ةنيدملا لهأ نإ :( 58779 (« فّنصملا حيحص» يف : (ٌعّرف ناك )

 ةر

 . «ةليل تاذ ةنيدملا لهأ عزف دقل» :( ۲۳١١ ) ملسم دنعو

 هيلإ تعرف : لاقي ءاوثاغتسا انه ىنعملاو «فوخلا :لصألا يف عزفلا
 00 ( ةياهنلا» . ينثاغأف هيلإ تثغتسا : يأ : ينعزفأف

 بكر ردا ةدل لاقي _ةجيلط ننال ابرق هلع يلا راعيساف'+ةقيانلاب)



 ىف لخسي يالا نهزلا < بدلا نيوعو#بولطلا يأ :بودعلا# جر امف

 .«ةياهنلا» . قابسلا

 . ساتلا نم بوكرلا وأ سرفلا ةراعتسا زاوج هيفو

 (ةدمع» . عزفلا تابجوم رئاسو ودعلا نم :يأ : (ءيش نم انيأر ام :لاق)

 .(1م1/18

 رحبتو «هتَعَسل أرحب رحبلا يمسو «يرجلا عساو :يأ :(ارحبل هاندجو نإو)

 . «ةياهنلا» .عستا : يأ ملعلا يف

 هاندجو ام : يأ ءألإ ىنعمب (ارحبل ) يف ماللاو ةيفانلا يه نإ : يباطخلا لاق

 .«ةدمع) .ارحب الإ

 مث ىنعي «مطقني ال هنأ ىلإ ةراشإ رحبلاب سرفلا يرج هبش :لاطب نبا لاق

 .ازاجم سرفلا سفن ىلغ يرجلا ةفص قلطأ

 صلخي اميف زاوجلا لحمو «ضيراعملا لامعتسا زاوج يف لصأ اذهو :لاق

 وأ قحلا لاطبإ نم كلذ سكع يف اهلامعتسا امو «قحلا لصحُي وأ ملّظلا نم

 )555/١١(. (حتف) .زوجي الف لطابلا ليصحت

 (7/4519/) «فّئصملا حيحص »ىف امك يشملا يف اغيطب سرفلا اذه ناك دقو

 اذه مكسرف اندّجو :لاق عجر اًملف- فاطق هيف ناك وأ فطقي ناك ةحلط

Aدراج هل  

 .(أّطبُي اسرف ناكو ) :( ۲۳۰۷ (ملسم حیحص) ىفو



 رظناو «تاوزغلاو داهجلا يف هتكراشمو همادقإو هيت يبْنلا ةعاجش هيفو
(TITTY) 

 ٤ ۔ نحللا ىلع برضلا باب ۔ ٠۹۰

  - 8١5لاق عفان نع :

 » .«نحللا ىلع هدلو برضي رمع نبا ناک

 دب حرشلا دع

 ) اطخلاو مالكلا يف أطخلا :نحللا : (نحللا ىلع هدّلو برضي.رمع نبا ناك

 نم وهو «قطنملا حيحص نع لام اذإ :همالك يف ٌنالف نحل :لاقي «بارعإلا يف
 : اس اهلا اال

 . قطتلا حيحصتو ةغللا يف امهنع هللا يضر رمع نبا مامتهأ هيف

 . مهحلاصم يف يعسلاو هءانبأ هبحو «نيدلل هتريغ ىلع لدي هبرضو

 ءابطخلا هيلع ام ىأر ول امهنع هللا يضر  رمع نبا لعفي اذام يرعش تيلو
 . مهريغ نع ًالضف «نآلا تاعماجلا بآلطو ظاَعولاو

 ديري وهو «ءيشب سيل : لوقي لجرلا باب 8
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 ۳۹۱  قحب سيل هنأ

 : هلل يِبّنلا جوز ةشئاع نع - ۸۸۲/۷

 .«ءيشب اوسيل» : مهل لاقف ؟ناهكلا نع هلع يبتلا سان لأس

1۰ 



 يبتلا لاقف ؟اًقح نوكي ءيشلاب نوثدحي مهإف !هّللا لوسر اي :اولاقف
3 
 هيلو ىَنُدُأب اهرقرقُيف «ناطيشلا اهْمَّطْخَي [قحلا نم ةملكلا كلت»

 .«ةبذك ةئام نم رثكأ اهيف نوطلخيف ,ةجاجدلا ةرقرقك

 ح «مالسلا ك4 :م .ءيشب سيل ءيشلل لجرلا لوق ب-ا١١ا/ «بدألا_ا/م :خ]

 .[( 73١1 ١ ؟

 ٭ حرشلا دي

 ذلا :نهاكلا» :«ةياهنلا» يف لاق : ( ؟ناهُكلا نع هع يبنلا سان لاس )

 .رارسألا ةفرعم يعّديو «نامزلا لّبْقَتسُم يف تانئاكلا نع رّبَخلا ىطاعتي

 ناك نم مهنمف ءامهريغو ؛حيطسو ءقْسَك « یک را يف ناك بلدو

 هنأ معزي ناك نم مهنمو «رابخألا هيلإ يقلي | ايرو نجلا نم ًاعبات هل نأ معزي

 وأ هلأسي ن 5 ب اهعقاوم ىلع اهب لدتسُي ٍبابسأ تامّدقُمب رومألا فرعي

eءيشلا ة ةفرعم يعدي يذلاك «فاّرعلا مساب وصخ 4 «هلاح  

 نهاكلا نايتإ ىلع لمتشي دق 05 ىتأ نم» :هيف يذلا ثيدحلاو

 .(ناّهّكو ةنهك :نهاكلا ْعّمَجَو «مّجنُلاو فاّرَعلاو

 .( ١57/١ 5) (يوونلا حرش » يف يضاقلا مالك رظناو

 اذهو قحلا ىلع اوسيل وأ «قحب اوسيل :يأ :(ءيشب اوسيل :مهل لاقف)

 . بابلا دهاش

 ةرواحم هيف : (امح نوكي ءيشلاب نوثّدحُي مهنإف !هّللا لوسر اي :اولاقف)
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 .ضومغلاو سبْللا ةلازإل ملاعلل لئاسلا

 يندب اهرقرقيف «ناطيشلا اهُفَطْخي قحلا نم ةملكلا كلت : هللَع يبْنلا لاقف )
 .همهفي ىتح بطاخلا نذأ يف مالكلا كديدرت :َرَقلا : ( ةجاجدلا ةرقرقك هيلو

 .هتعطق اذإ اهتوص :ةجاج دلا رقو

 E رد نو علق رفاق اوت رق تر لاق

 ىرخأ ةياور يف :انخيش لاق :(ةبذك ةئام نم رثكأ اهيف نوطلخيف )

 لزنت ةكئالملا نإ : ظفلب يهو «ةملكلل ا ا لا
 نيطايشلا قرتستف «ءامبسلا يف يضف رمألا ركذتف «( باحسلا وهو ) نانعلا يف
 دنع نم ةبذك ةئام اهعم نورك ذيف «ناّهُكلا:ىلإ هيحوتف ؛هعمستف عمسلا
 .: : 0 . (ريسفتلا) ىف يربطلاو ١5١١١( ) (حيحصلا » يف فلؤملا هجرخأ . (مهسفنأ

 0 سابع نب هللادبع ثيدح نم (۲۲۲۹) «ملسم حيحص) يفو

 ةلّيل سوُلُج مه امديب مهنا ؛راصنألا نم هت يبّنلا باحصأ نم لجر ينربخأ
 ا رج نا عاش دي

 .«؟اذه ٍلْثَب يمر اذإ ؛ةيلهاجلا يف نولوقت

 جر تامو .ميظع جر ةليللا هلو لوقن انك .ملعأ ةلوسرو هللا :اولاق

 .ميظع
 ا هتايحل الو دحأ تومل اهب ىمري ال اهّنِإف» : هلك هلم هّللا لوسر لاقف

 ءانمسلا لغأ حبس مك «شرعلا لمح حس ارم ىَضُق اذإ مسا ىلاعتو كرابت

 نرل نيذلا لاق مث ءايندلا ءامّسلا هذه لها حيبستلا غلبي ىتح ؛مهنولُي نيذلا
 .لاق اذام مهنوربْشُيف ؟مكبر لاق اذام :شرعلا ةلّمَحل شرعلا ةّلَّمح

۱۲ 



 ءامّسلا هذه ٌريخلا غلبي ىَّثح ءاضعب تاوامّسلا لهأ ضعب ٌربْخَتْسِيِف لاق
 هب اوان امن ذب كومريو « مهتايلوا ىلإ نق ذقنيف: عملا نجلا قطقشتتاينذلا

 .(نوديزيو هيف نوفرقي مهنكلو «قح وهف ههجو ىلع

asطاش اسأل  A 

 ۳۹۲ ۔ ضيراعملا باب - ٦

 : لاق كلام نب سنأ نع - ۸۸

 : ت يبنلا لاقف «يداحلا ادحف هل ريسم يف هب هللا لوسر ناك

 .«ريراوقلاب- كحيو- ةشجنأ اي قفرا»

 لئاضفلا ك- ٤١ :م . بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا يف ب١١١ «بدألا ۷۸-9 :خ]
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 ٭ حرشلا

 نم لعاف مسا :يداحلا :( يداحلا ادحف «هل ريسم يف هل هلع هللا لوسر ناک ر

 .ريسلا ىلع اهّقحيو ءادحلاب ليلا فر قوسي يذلا وهو ءادح

 اا ےک ا كحيو  ةشجنأ اي قفرا : هيت يبنلا لاقف)

 ةقرلا يف ريراوقلاب نهبشي ءاسنلاو «ةكرحلا نع نهفعضو َنهتقرل ريراوقلاب

 . (حتفلا) يف يزمرهمارلا هلاق . ةينبلا فعضو ةفاطللاو

 اهيف بارشلا رارقتسال ةروراق تيمسو

 رظناو )۱۹۹/۲۹٤(.

1 



 لاق هنا یا كن معزا ار دف وع م44 3۷۹

 .(عمس ام لكب ثدحی نأ بذكلا نم ءىرما بسَح»

 . [ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم حصو ًافوقوم حيحص ]

 ٭ حرشلا *

 اميف» :لئاقلا» :انخيش لاق : (لاق هّنأ يبأ كش «ىرأ اميف-رمع نع)

 . نع نوراه نب ديزي هاور دقو «يميتلا ناميلس وه هوبأو ءرمتعم وه (...ىرأ
 يف يقهيبلا هاور «كشي ملو هرّكذف :لاق رمع نع نامثع يبأ نع يميتلا

 حمد دق اذهو «يتآلا نتلاب ( 4797/707/ ٤ ) ًاضيأ ( بعشلا )يفو « هننس )

 غور

 وهو «ىفك :يأ :(عمّس ام لكب ثّدحي نأ بذكلا نم ءیرَما بْسَح)

 .( 5) مقرب (هحيحص ) ةمدقم يف ملسم ظافلأ ضعب

 . «هنم رثكتسا دق هل «عمس امل كب هُثدحت بذكلا نم هيفكي : ىنعملاو

 تست EREN SECS (نوبعلا) يف ءاج

 مل امب هرابخإل بذك دقف عمس ام لب ثددح اذإف «بذكلاو قدصلا ةداعلا يف

 . نكي
 هنأل ؛دمعتلا هيف طرتشي الو ءوه ام فالخب ءيشلا نع رابخإلا : بذكلاو

 .(هتعاشإو هتعاذإو هرشن يف دعاس

 :رمع لاق : لاق ىرأ اميفو : لاق ۔ 65

 4 بالكلا نإ كسلا يكب اف نبر اعلا ياما
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 .اذإ بذكلا ملف :يأ :(؟بذكلا نم ملسملا يفكي ام ضيراعملا يف امأ)

 ضيرعتلا نم حاتفمك «ضارعم عمج : ضيراعملاو .

 هديري ام فالخ عماسلا هنم مهفُي لُّمتحُم ظقل ركذ : هاب نومدقتملا هقّرعو

 يقيقح ظفلب هوصقم ءيش ركذ : هّنأب ينازاتفتلا ىلوم لاك نورّخأتملاو ,ملكتملا

 «ضيف» .مالكلا يفرك ذي مل رخآ ءيش ىلع هب لديل ؛يئانك وأ يزاجم يأ

 رظناو (؟7؟5/؟) ) ٦۰٥۸ /۸5۷(.

  - ۷ءاشفإ باب السَّر  ۳۹۲۳

 : لاق صاعلا نب ورمع نع - 101/81

 نيع يف ةاذقلا ىريو !هعقاوم وهو ردقلا نم رفي لجرلا نم تبجع»

 ْ 0 نغّضلا عديو «هيخأ سفن نم نغضلا جرخيو ! هنيع ىف عذجلا عّديو هيخأ

 تقض دقو همولأ فيكو «هئاشفإ ىلع هتملف دحأ دنع يَرس تعضو امو

 .(؟ًاعرذ هب

 *# حرشلا 4

 وهو ردقلا نم رفي لجرلا نم تبجع :لادق صاعلا نب ورمع نع)
 .ةلاحم ال هيف ضام : يأ: ( !هعقاوم

 ةلخنلا قاس :عذجلا:( !هنيع يف عذجلا عديو هيخأ نيع يف ةاذقلا ىريو )

 .اهوحئو

 ريعيو سانلا بويع يف ريغصلا ىرَي نمل الثم هبرض» :ريثألا نبا لاقو
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 رظناو ؛«ةاذقلا ىلإ عذجلا ةبسنك هيلإ هتبسن ام بويعلا نم مهيفو

 .(ه95/450)

 دقحلا :نغضلا :( !هسفن يف نغضلا عديو هيخأ سفن نم نغضلا جرخيو )

 .ءاضغبلاو ةوادعلاو

 اک رش مامتهالا هيفو

 هرشن : يأ : هئاشفإ ىلع : (هئاشفإ ىلع هّتْملف دحأ دنع يرس تّعضو امو)

 .هتعاذإو

 اهرم عر لار غاردلا قينع عملت ا د هي كيفن دقو" تولا كبك د

 :اهلوط اهو اهفعس نعم نأ امك

 قيطُي الو عارذلا ليوطلا هلاني ام لاني ال عارذلا ريصقلا نأ ؛ليثمتلا هجوو

 .هيلع رادتقالاو رمألا غولب نود هتّوُق تطقس يذلل ًالثم برُتضف ؛هتقاط

 .(ةياهنلا )

 ىف لال ف يكف هنع هللا ضر ضاعلا نت ورع ناكر یف اذه تلق

 !اننامز

 موه  رومألا ىف ةدؤتلا باب 2 ۸

 : لاق ةيفنحلا نب دمحم نع - ۸۸۹/۲

 یتح ؛ ادب هترشاعم نم دجي ال ْنَم فورعملاب رشاعي ال نم ميكحب سیل»
 .«اجرخم وأ اجرف هل هَّللا لعجي
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 نقر
 َيرجا> ے9 رح

 ی٣’ ورا ن» سكنه

 +٭ حرشلا دب

 قيقا ا اذه ىركت و ی نك ةدونلا كنز
 ۲۹۷/۲۳٤(. باب)و ( 5557/58 باب ) رظناو «لبق نم

 ٍطيلخو لماعمو ريجأو راجو قيفرو قيدصو مداخو عرفو لهأو ةمأو ةجوز وحن
 .( 7517/٠8 ) (ضيف» . كلذ وحنو بيرقو رهصو كيرشو

 ا

 يعل ع e ا بلا ۰ مینالتخاو

 ليل همان يف لل مهم عقول اوقفت ول لب تامعا مر دف

 .لامعألا عيمج يف اوفرصتي نأ نكمي دحاولا

 ءاودلاك ةقبطو «هنع ىنغتسي ال ءاذغلاك ةقبط :تاقبط ثالث ناوخإلاو

 ةارادملا ىلع ثح هيفو .ادبأ هيلإ جاتحي ال ءادلاك ةقبطو ءانايحأ هيلإ جاتحي

 , فذحب و اا جو

 "95 ۔ اقیرط وأ اقاقز ىده نم باب 29 ۹

 هلي يِبّنلا نع «بزاع نب ءاربلا نع - ۸٩۰/۴

 قاتع لدع هل ناك اقيرط :لاق وأ اقاقز ىده وأ ةحينُم حنم نم»

 .(ةمسن

 .[ةحنملا يف ءاج ام ب 07 ءةلصلاو ربلا ك- ٠١ :ت]
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 + حرشلا

 . ىطعأ :يأ :( حتم نم )

 . ةلوعفم ىنعمب ةليعف «ةيطع : يأ : ( ةحيئُم )

 اهنبلب عفتني ا :نبللا ةحنمو» : «ةياهنلا» يف لاق

 اهدري مث ًانامز اهفوصو اهربوب عفَتْنيِل هاطعأ اذإ كلذكو ءاهديعُيو

 ىلع برعلا دنع ةحينملا) :ةديبع وبأ لاق ) :( 10/7 «ةفحتلا» يف ءاج

 :نيهجو

 .هل نوكتف ةلص هبحاص لجرلا يطعي نأ :امهدحأ

 مث ًانمز اهربوو اهيلحب عفعتي ةانش وأ ةسقان هّيطعي نأ :رخآلاو

 ا .اهدري

 .(«فرعأ لّوألاو «ةاش وأ ةقان ًالإ ةحينملا نوكت ال :ليق :زازقلا لاقو

 قمعالا وا لالا لة هيرب . قيرطلا  مضلاب : قاقزلا : (ًاقاقز ىده وأ)

 .(ةياهنلا) .هقيرط ىلع

 اق فيس : يأ :(ًاقيرط :لاقوأ)

 يف ةغلابم اّمِإ لادلا ديدشعب ىورُيو «نيلوعفم وأ لوعفم ىلإ دعم : ىده
 .ةيدهلا نم وأ «ةيادهلا

 هلعج وأ ؛هراجشأ نم فصلاو ةكّسلا وهو لختلا نم قاقزب قدصت :يأ
E Ea,ش  

 .مدقتو «حورلاو سفنلا :ةمسنلا :( ةمسن قاتع لدع هل ناك)

۱۸ 



 . (ةّبَكر لثم هل ناك ) :( ١1595 ) (يذمرتلا ناس حيحص» يف

 ا تد هب لاف كارلو در رد: تأ نع ق1
 : لاق ( هعفر

 نع كيهنو فورعمل اب كرمأو ,ةقدص كيخأ وُلد يف كولد نم كغارفإ»
 كوشلاو رجحلا كتطامإو «ةقدص كيخأ هجو يف كُمُّسبتو ؛ةقدص ركنما

 ةلاضلا ضرأ يف لجرلا كتيادهو «ةقدص كل سائلا قيرط نع مظعلاو

 . (ةقدص

 . [فورعملا عئانص يف ءاج ام ب >5 «ةلصلاور بلا ك ۲١ :ت]

 د4 حرشلا د

 :(لاق_هعّفر الإ هملعأ ال :كلذ دعب لاق مث :لاق  هعفري رذ يبأ نع)

 وحنو هَ هللا لوسر لاق عضوم يف ثيدحلا لهأ اهلمعتسي ٌةظفل يه : هعفري
 .مدقت امك ؛كلذ

 مالسإلا يف : يأ :كيخأ :(ةقدص كيخأ ولد يف كولد نم كغارفإ)

 1 ° ا

 .هنسحو عرشلا هفرع امب :يأ : ( ةقدص ركنملا نع كيهنو فورعملاب كرمأو)
 | .(ضيف» .هحّبقو عرشلا هركنأ ام :ةقدص ركنملا نع كّيهنو

 اذإ رشبلاو ةشاشبلا هل كراهظإ ينعي :( ةقدص كيخأ هجو يف كُمّسبتو )

 .ةقدصلا ىلع رجؤت امك هيلع ؛رجؤت هتيقل
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 : كتطامإ : (ةقدص كل ساتلا قيرط نع مظعلاو كوّشلاو رجحلا كتطامإو )

 .(۲۳۰/۱۷۰) 59/1١5990 ‹( ۲۲۸/۱۹۸ ) رظنا و «كتيحنت : يأ

 :ةّلاضلا» :(عمجملا» يف ءاج : (ةقدص ةّلاضلا ضرأ يف َلجّرلا كتيادهو )

 . (راملا اهيف لضيف قيرطلل اهيف ةمالع ال يتلا

 .(۲۳۱/۱۷۱) (ةقدص فورعم لك» ثيدحلا مدقتو

 ۳۹۷  ىمعأ همك نم باب - ۰

 :لاق هع هّللا لوسر نأ «ساّبع نبا نع ۔ ۸/۵

 . (ليبَّسلا نع ىمعأ همك نم هللا نعل»

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 ديب حرشلا

 هّلضأ انه دارملاو ءىمعلا : همّكلا :( ليبّسلا نع.ىمعأ ةمك ْنَم هللا نعل )

 . ليبسلا نع

 م99 - يغبلا ةبوقع باب 2 ۱

 1٦/ - ۸۹٤لاق هيَ يِبَّنلا نع سنأ نع :

 راشأو ««نيتاهك ةّنجلا يف وهو انأ تلخد ءاكردت ىّتح نيتيراج لاع نم»

E Eنعم راوي  
 ١49[. ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- غ0 :م]



 *ب حرشلا دب

 نم ؛امهحلاصمب ماقو نت خص نيد یر نما + ( نيعيراتج لاغ نم

 .(١اال/5) (ضيف» .ةوسكو ةقفن وحن

 . (ةاقرم » . امهجوز ىلإ الصت وأ غولبلا اكردت :يأ :(اكردُت ىَّبح)

 . (اًعْلْبَت ىتح» :( ۲٦۳۱ ) (ملسم حيحص» يفو

 :ىل ًاقفارم ابحاضم ءاج «يأ ؛(نيتاهك ةا ىف وهو انآ تلخذ)

 وأ نيتيراج لاع نم باب - ۳٤ ) رظناو «فتصملا خيش خيش وه :زيزعلا

 .(؟ؤا١- ةدحاو

 وأ نيتخأ وأ «تانب ثالث وأ نيتنبا لاع نم 2 :(؟5959) («ةحيحصلا» ىفو

 تومي وأ ا یا یک N تع سوو كاوا كيال

 . ( ىطسؤولاو ةبابسلا : هيعبصأب راشأو «نيتاهك وهو انأ تنك ؛نهنع

 : [سنأ نعو 1

 .«محُرلا ةعيطقو يغبلا : ايندلا يف نالَّجَعُي ناباب»

 دي حرشلا دي

 كلذو ( نابابو ) لضألا يفو .توملا لبق :يأ :(ايندلا يف نالَّجَعُي ناباب)

 . يغبلا ةبوقع بابلا دهاش رهظي كلذبو «هلبق يذلا ثيدحلا نم ءزج اذه نآل

۲١ 



 . ملظلاو دلا ةزواجم : يأ : يغبلا :(محرلا ةعيطقو يغبلا)

 )1۷/٤۸(. مقر ثیدحلا رظناو

 ٤٠١ - بسحلا باب _ ۲

 : لاق هّللا لوسر نأ : ةريره ىبأ نع - ۸

 الف ؛ بّسن نم برقأ بسن ناك نإو «نوقتملا ةمايقلا موي ىئايلوأ ّنِإ»
 اي :نولوقتف «مكباقر ىلع اهنولمحت ايندلاب نوتأتو «لامعألاب سائلا ينيتأي

 .(ال :اذكهو اذكه لوقأف ! دمحم

 . هيفطع الك يف ضرعأو
 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 +٭ حرشلا د

 يف :( بّسَن نم برقأ بسن ناك نو ءنوَقَّتملا ةمايقلا موي يئايلوأ ّنإ)

 حلاصو هللا ييلو اّمِإ ءءايلواب يلاو يل نالُف ىبأ لآ نإ ) :(نيحيحصلا»

 . (نينمؤملا

 هيف :( مكباقر ىلع اهنولمحت اينّدلاب نوتأتو «لامعألاب سائلا ىنيتأي الف)

 . حلاصلا لمعلا ىلع ثحلاو بستلاو بسحلا ىلع لاكتالا مدع

 1 . . هيبناج : يأ

 نذل نم ناسنإلا نم وهو «هبناج :ءيش لك فطع» :«طيسولا» يف ءاج

 . (هكرو ىلإ هسأر

۲۲ 



 نأ لبج نب ذاعم نع» )١١7(: مصاع يبأ نبال (ةئسلا) باتك يفو

 هللا لوسر تّقتلا مث «هيصوي هعم ٍجّرخ نميلا ىلإ هئَعب امل : هل هللا لوسر

 سيلو «يب ساثلا ىلوأ مهّنأ نوري ءالؤه يتيب لهأ نإ :لاقف ةنيدملا ىلإ هبت
 لحأ ال يّنِإ مهللا ءاوناك ثيحو اوناك نم ؛نوقّتملا مكنم يئايلوأ نإ . كلذك

 ۰ .(...تحلصأ ام داسف مهل

 .تاقث مهلك هلاجر «حيحص هدانسإ :انخيش لاق

 .( ٤۸/۳٤ ) مقر ثيدحلا رظناو

 : لاق سابع نبا نع - ۸۹۸/۹

 ركذ نم مكادقّلَخ اّنِإ سائلا اهيأ اي 9 :ةيآلا هذهب لمعي ًادحأ ىرأالد

 «[137 :تارجحلا] 4 ْمُكاَقْنَأ هللا دنع ْمُكَمرْكأ نإ : غلب ىح « ىتثأو
 ! كنم مركأ انأ :لجرلل لجرلا لوقيف

 . (هّللا ىوقتب الإ دحأ نم مركأ دحأ سيلف

 ي حرشلا د

 ركذ نم مكانقلخ انِإ سائلا اهُيأ ايإف :ةيآلا هذهب لمعي ًادحأ ىرأ ال)
 لجّرلا لوقيف 24 مكاقتأ هللا دنع مُكَمركأ نإ :غلب ىَّنح 4 ىقنأو
 اذإ ينعي : (هّللا ىوقتن الإ دحأ نم مركأ دحأ سيلف !كنم مركأ انأ :لجّرلل

 نع هاهنت ةيآلا نأل ؛كنم مركأ انأ :دحأل لوقي ال ِهّنإف ةيآلا هذه ىضتقمب لمع

 .كلذ

۲ 



 هتريشعوأ هسنجوأ هقرعب هرخافتل ؛ةيآلا هذهب لمعي ال مويلا ساثلا نم مكو

 !هلاموأ ههاجوأ هناطلسوأ

 دا % % 

 : سابع نبا نع -۔ ۸۹/۰

 . مكاقتأ هللا دنع مكمركأف ,مركلا هللا نّيب دق ؟مركلا نودعت امد

 .«اقلخ مكنسحأ ابسح مكلضفأ ؟بسحلا نودعت ام

 هيف :(مكاقتأ هّللا دنع مكمركاف «مّركلا هّللا نيب دق ؟مركلا نودعت ام )

 مقر ثيدحلا رظناو .قباستلاو سفانتلا اهيف نوكي نأ يغبنيف «ىوقتلا لضف

 .( ١ ؟؟/95)

 نم سالا هدعُي امو «ءابآلاب فرشلا :بّسحلا :(؟بّسحلا نودعت ام)

 ش .(ةياهنلا) . مهرخافم

 ال «نيدلاو قلخلاب ليضفتلا نأ :يأ :(ًاقّنُخ مكنسحأ ًابسح مكلضفأ)

 .بسنلا وأ بسحلاب

 ٤١١ - ةدنجم دودج حاورألا باب _ ۴۳

 هلع يبنلا تعمس :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۹/11

 : لوقي
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 اهنم ركانت امو ,فلتلا اهنم فراعت امف ؛ةدّنجم دونج حاورألا»

 .(فلتخا

 انباع ور ا اناا هع

 ٭ حرشلا

 ليقو ؛ةفلتخم ٌعاونأو ,ةعمتجم ٌعومج : : يأ : ( ةدّئجم دونج حاورألا)

 ا يلا انهت يام رجلا

e OT [1۹: TT 

(۱/). 

 اهيلع هللا اهقلخ يتلا اهتافص ةقفاوم :اهفراعت :(اهنم فراعت امف)
 .(ةدمعو .اهقالخأ يف اهبسانتو

 يف داسجألاب ياسا ع ا ول يأ : (فلتثا)

 .(ةاقرم» .ايندلا

 .ققاوتي ملو رفانت : يأ :(ركانت امو )
 فالتئالاف ؛ًادسج ابراقت نإو ءرخآلا بلق هبلق رفان : يأ :( فّلتخا اهنم)

 )٠۷٤/۳١(. (ضيف» .ةيرشبلا حاورألاو بولقلل فالتخالاو

 نأ لمتحي : يباطخملا لاق» :- ًاطقتلم ( ٦ /۳٦۹« ٠١ ) (حتفلا ١ يف ءاج

 ريحا ناو «داسفلاو حالصلاو ّرشلاو ريخلا يف لكاشتلا ىنعم ىلإ ةراشإ نوكي
 .هريظن ىلإ ليمي كلذ ريظن ريرّشلاو «هلكش ىلإ نحي سائلا نم

 اذإف لشو ريخ نم اهيلع تلبُج يتلا عابطلا بسحب عقي حاورألا فّراعتف

Yo 



 . (تركانت تقلتخا اذإو «تّقراعت تقفتا

 ةت نم دج و اذإ ناستإلا نأ ییا اذه نم دادو روکا نبا لا

 ىعسيل ؛كلذل يضتقملا نع ثحبي نأ يغبنيف ؛حالص وأ ةليضف هل نّمم ةرفث

 | . «مومذملا فصولا نم صلختتي ىتح هتلازإ يف

 ناكف ءاَقَّلعُم ؛هحيحص» يف يراخبلا هاور اًعِإ» :قيلعتلا يف انخيش لاقو

 هيلإ تقبس دقو «ءاملعلا دنع هيلع حلطصملا وه امك هيلإ وزعلا دييقت يغبني

 | . جيرختلا دنع ةراشإلا

 ةّصق هيفو ىلعي يبأ دنسم يف ًالوصوم هانيورو » : « حتفلا »يف ظفاحلا لاق

 تلزنف ةكمب ةحازم ةأرما تناك » : تلاق نمحرلادبع تنب ةرمع نع هلوأ يف

 تعمس «يبح قدص :تلاقف ةشئاع كلذ غّلبف «ةنيدملا يف اهلثم ةأرما ىلع

 . هلثم رگ ذف «. . . هی هللا لوسر

 : هلك هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع - 11/۹1۲

 اهنم ركانت امو ,فّلتئا اهنم فراعت امف ؛ةدنجم دودج حاورألا»

 .«فلتخا

 ٠١١[. و۹١٠ ح «بادآلاو ةلصلاو ربلا ك- ٤١ :م]

 د حرشلا د

 اهنم رّكانت امو ءفّلتئا اهنم فّراعت امف ؛ةدّنجم دونج حاورألا)

 . هلبق ام رظنا :( فّلتخا
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 قر
 ےن سوه ی ج

 هی و3 ید كيج

 ٤ - هللا ناحبس : بجعتلا دنع لجّرلا لوق باب - 4.7

  - T/4لوقي هَ يبّتلا تعمس :لاق ةريره يبأ نع :

 تفتلاف «يعارلا هبلطف «ةاش هنم ذخأف بئألا ادع «همنغ يف عار امنيب»

 .«يريغ عار اهل سيل ؟ عبّسلا موي اهل نم :لاقف بئذلا هيلإ
 : هلت هللا لوسر لاقف ! ِهّللا ناحبس :ساثلا لاقف

 .«رمعو ركب وبأو انأ ؛ كلذب نمؤأ يئإف»

 .[ ١١ ح «ةباحصلا لئاضف ك- ٤ م .ناميلا وبأ انثدح ب ٤ ٥ «ءايبنألا ك- ٠ :خ]

 + حرشلا *

 .ناودعلا نم :بئذلا ادع: (بكذلا ادع ؛ةمنغ يف عار امديب )

 يا + ماهل نم لاق بت ذلا هيلإ كففلاق «نعارلا طف فاش هع دخافو
 . ةاشلا ظفحي نم

 نيح نتفلا دنع اهل نم :يأ :عبسلا موي :(يريغ عار اهل سيل ؟عبسلا موي)
 :يأ ءايعار اهل عّبسلا لعجف «عابسلل ةبهن ءاهل يعار ال المه سانلا اهكرتت

 )١١8/1١5(. «يوون» اهب اورق

 . ملعأ هّللاو «يدنع اهحجرأ هثركذ امو «ىرخأ لاوقأ كانهو

 ناخب بجعتلا لمنع لجرلا لورق هتف ملل ناس نالا لاققو

 . بابلا دهاش اذهو

 نإف :يأ :(رمعو ركب وبأو انأ ؛كلذب نمؤأ ىنإف : هلي هللا لوسر لاقف)

¥ 



 (ةاقرم ) . هب نموأو هبرغتسأ ال يّنِإف ؛هنم نوبجعتيو هنو سك الا ناك

 .(:1 ٠١١/8

 نيرضاح رمعو ركب وبأ سيل : يأ :«مثامهامو» :(نيحيحصلا» يف

 .امهنع هللا يضر «نيخيشلا لضف هيفو «كانه

 :لاق  هنع هللا يضر- يلع نع - 4

 : لاقف «ضرألا يف هب تُكْني لعجف ًائيش ذخأف ةزادج يف هب يبَنلا ناك

 ا فمر ناتلا ف عقم ب لق الإ دعا ف كاب

 : لاق ؟لمعلا عدنو انباتك ىلع لكن الفأ ! هّللا لوسر اي :اولاق

 .هل قلخ امل رسْيم لكف ؛اولمعا»

 نم امأو ءةداعسلا لمعل رّسييسَْف ةداعسلا لهأ نم ناك نم امأ : (لاق)

 ىّطَعأ نم اّمأَف أرق مث «ةواقشلا لمعل رّسَيْيَسُف ةواقشلا لهأ نم ناك

 .[- :ليللا] « ىتسحلاب قّدصَو * ىقتاو

 و“ ح «ردقلا ك 45 :م .ىرسيلل هرسينسف ب- ۷ «ليللا ةروس «ريسفتلا ك- ٠١ :خ]
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 »ب حرشلا د

 .( دقرغلا عيقب يف» :نيخيشلا دنع ظفل يف : ( ةزانج يف هلت يبنلا ناك)

 هذخأ ام يهو «(ةرصخم هعمو)» ام عو نأ انبتت ذخأف)

 .اهريغ وأ اصع نم هديب ناسنإلا

A۸ 



 .مومهملا رّكفملا لعف [دوعلا :يأ] هفرطب اهيف رثؤي نأ :( تتي لعجف )
 ۰ ,.( ةياهنلا»

 . (دوعب ضرألا تكني » :« فتصملا حيحص » يف : ( ضرألا يف هب )

 : (ةّئجلا نم هدعقمو رانلا نم هدعقم بتُك دق الإ دحأ نم مكدم ام :لاقف )
 نم ٌعِرُص دقو الإ دحأ نم مكنم سيلا : )/5171١1(: «فنصملا حيحص) يف
 . (راثلاو ةنجلا نم هدعقم

 انباتك ىلع دمتعن الفأ : يأ :(انباتك ىلع لكن الفأ !ِهّللا لوسر اي :اولاق )
 ؟انيلع هللا ردق يذلا

 ّنآل «لامعألاب انسفنأ باعتإ يف ةدئاف ال هنأ هكرتن : يأ :( ؟لمعلا عدنو)
 .«لامعألا كرتو لاكتالا كلذ يف مالسلا هيلع صخري ملف «ريغتت ال هاياضق
 .(۲۷۲/۱) «ةاقرم»

 مازتلاب مكيلع : ياد : يراقلا لاق :(هل َقلُخ امل ريم لكف ؛اولمعا : لاق ل

 مكاّيِإو «ةيدوبعلا ىضتقمب ةيعرشلا فيلاكتلا نم متيهُث ام بانتجاو مترمأ ام

 لب «ةواقشلاو ةداعسلل ًابابسأ لامعألا اولعجت الو «ةيبوبرلا رومألا يف فرصتلاو
 رمألا كلذ ردُق رمال : : يأ «هل قلُخ امل ًايهّمو قوم لكف «تامالعو امهل تار امأ
 .رشلاو ريخلا نم هل

 . هيلإ فاضملا نع ضّوع نيونتلاو ةيببسلل (َلُكَف ) يف ءافلاو
 يبُنلا نع ثيدحلا اذه نم نايبلا هيلع درو يذلا مهبملا رمألا نأ لصاحلاو

 ال كلذو «ةّيبوبرلا ريبدت ىلع عقاو دابعلا ّقح يف ردقلا نأ نيب هنأ وه ؛ هيَ
 يف هل ريد امل ريم قلحل ا نم لكف «ةيدوبعلا قحب لمعلا مهفيلكت لطبي
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 .ةواقش وأ ةداعس نم هل هللا بّتك ام ىلإ لمعلا هقوسيف ؛بيغلا

 رمألا عم موسقملا قزرلا هريظنو «باقعلاو باوثلل ضرعتلا لمعلا ىنعمف
 .(«بسكلاب

 . ىبقعلا يف ةنج لاو ايندلا يف ناميإلا :( ةداعسلا لهأ نم ناك ْنَم اّمأ :لاق)

 1 .(ةاقرم»

 تادتجلاو زماوألا عابتاب اهلهأ لمعت :يا :(ةداعسلا لمعلا ر سييسف)

 . يهاونلا

 . ةرجفلاو ةرقكلا : (ةواقشلا لهأ نم ناك ْنَم امو )

 . يهانملا فارتقاو رماوألا بانتجاب كلذو : (ةواقشلا لمعل رّسّييَسَق )

 :ةداتق لاقو . لذب :يأ :سابع نبا لاق :( 4 ىّطعأ نم اًمأف ل أرق مث )

 .هيلع يذلا ىلاعت هّللا قح ىطعأ

 .اهنع ىهن ىتلا هللا مراحم :يأ :( 4 ىقتاو )

 هلاق .هّللا ًالإ هلإ الب قّدص :يأ :لاوقأ اهيف :( « ىتسملاب قّدصَو طل )
 و اوفا

 ىتسحلا اونسحأ َنيِذَّلل 8 :ىلاعت هلوق هليلد :ةّنجلاب قص :اهنمو

 .[؟1 :سنوي ]  ةدايزو

 .٠ ار ابا نوجا ( لاق ميتا طق و قال زول و اونا

 وه يذلا باوشلا ىلإ عجري هلك ذإ «ىنعملا براقتم هّلكو : يبطرقلا لاق

 .ةئجلا



 ىح حالصلاو ريخلا بابسأل هدشرت : يأ :( 4 ىرسيلل هرسینسفإ]ل)

 . « يبطرقلا ريسفت » رظناو ةا :ققرشبلل :ملسأ نب ديز لاقو

 . بابلا يدع عل ا ال ثيدحلتاو :(لضفلا» يف لاق

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «لاق امكوهو : تلق

 ٥ _ فذخلا باب _ 04.4٠

 ٩۰٩/٥ لاق ينا لَفَغُم نب هّللادبع نع :

 : لاقو « فذخلا نع هلع هللا لوسر ىهن

 .«نسلا رسكيو «نيعلا أقفي هنإو ءودعلا ىكني الو ,ديّصلا لتقي ال هنإ»

 ح «حئابذلاو ديصلا ك- ٠١ :م .فذخلا نع يهنلا ب١١٠ «بدألا ك- 78 :خ]
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 +٭ حرشلا د

 ناهد ا وا اضف ر د نع لكم هللا لوس یھ

 نيب ةاصحلا اهب ىمرت مث ءبشخ نم ةفذخم ذختت وأ ءاهب يمرتو كيتبابس
 . «ةياهنلا» . ةبابسلاو كماهبإ

 :نيخيشلا دنع ظفل يفو :(ودعلا ىكني الو ءديّصلا لتقي ال هَّنِإ :لاقو )

 . (ًودعلا هب ًاكنيالو»

 .لتقلاو حارجلا ريثكت : ةياكنلاو
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 ام جّرخف اهَّقش :نيعلا َُقَق» :«طيسولا» يف ءاج :(نيعلا اقفي ِهّنِإو)

 .(اهيف

 نم هريغو يمرملا نس لمشيف «نسلا قلطأو «ةيمرلا :يأ :( نسلا رسكيو )

 .(5048/9) (حتف» .هريغو يمدآ

 و كرفخأ هل لاقف ءفذخي كلذ دعب هآر مث: (نيحيحصلا » يف

 ةملك كملكأ ال !فذخت كار مث «فذخلا نع ىهني وأ هركي ناك هيي هللا

 اک

 .«ًادبأ كملكأ ال» :( ٠۹١٤ ) ملسمل ظفل يفو

 الجر ىأر هلأ ثیدحلا ىنعم : يبيطلا لاق» : (۷۸/۷) «ةاقرملا» يف ءاج

 .هّلك رش وه لب ءاًرض عفدي الو ًاعفن بلجي ال هلال هاهنف ,فذخلاب ثبعي

 نم فاخيو «هيف ةحلصم ال هَّنأل فذخلا نع ىهن اًمِإو :كلملا نبا لاق

 . (ىنعملا اذه ىف هّكراش ام لك هب قحتلیو «هداسف

 يذبانمو قوسقلاو عدبلا لهأ نارجه هيفد ٠5/١1١ ٠: يوونلا لاق

 ؛مايأ ةثالث قوف نارجهلا نع يهّنلاو ءأمئاد هنارجه زوجي هّنأو « «ملعلا عم ةتسلا

 اا امو ةسفث ظل ره وعام

 عم «هديؤي امم ثيدحلا اذهو ًامئاد مهنارجهف مهوحنو عدبلا لهأ اًمأو

 .(هريغو كلام نب بعك ثيدحك ؛هل رئاظن

 لب «يصاعلا بيدأت ىلإ دوت مل نإف نارجهلا ةرمث ىلإ رظَنلا يغبنيو : تلق

 رظناو «جرفلاب هللا يتأي ىتح كلذ نع فكلا يغبنيف ؛هدنع رشلا لاحفتسا ىلإ

 .(۸۸۹/ 1۸۲) مقر ثيدحلا
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 ه  حيرلا اوبست ال باب ۔ ۹

 ٩۰/1 - لاق ةريره يبأ نع :

 نل رمع لاقف «تدتشاف جاح رمعو ةكم قيرط يف حيرلا سائلا تذخأ

 !ءيشب اوعجري.ملف ؟حيرلا ام :هلوح

 .هتكردأف يتلحار تثتحتساف

 : لوقي

 اهوّبست الف ,باذعلاب يتأتو ؛ةمحّرلاب يتأت ؛هّللا حور نم حيّرلا»

 .«اهرش نم اوذوعو ءاهريخ هّللا اوسو

 ۲۹ «بدألا ك- 718 :هج. ٥۰۹۷ ح «تجاه اذإ لوقيام ب- ٠١4 «بدآلا ك- ٤0 :د]

 . [ 71/71 ح «حيرلا بس نع يهثلا ب-

00 

 ها لا a :هلوح

 .ةعرسلا ىلع اهتضضحو ًالصتم ًالاجعإ اهّيلجعأ

 :لوقي هلي هللا لوسر تعمس يّنِإو ؛حيرلا نع تلأس كأ ينغلب :تلقف )

 . يراقلا لاق امك ةمحرلا

۲۲۳ 



 . ملعأ ىلاعت هّللاو «رهاظلا اذه : ىلاعت هللا هظفح  انخيش يل لاقو

 رهاوظلا يف رّكفتلا هيف :(اهرش نم اوذوعو ءاهريخ هللا اوسو اهوبست الف )

 . ملعلا بّأالط دحأ هرّكذ ؛هتايآو ىلاعت هللا تاقولخمو ةيعيبطلا

 .ملعأ ِهّللاو ءانايحأ لضافلا دنع نوكي ال ام لوضفملا دنع نأ هيفو «نوملعي

 .(/0/١5هه) مقر ثيدحلا رظناو

 4٠5  اذكو اذك ءونب انرطم : لجرلا لوق باب - ۷

 : لاق هنأ ينهجلا دلاخ نب ديز نع - 17

 تناك ءامس رثأ ىلع ؛ةيبيدحلاب حبصلا ةالص هت هللا لوسر انل ىلص

 : لاقف ساّنلا ىلع لَّبقأ هلت يبتلا فرصنا اًملف «ةليللا نم

 :لاق ؛ملعأ هلوسرو هللا : اولاق «(؟ مكبر لاق اذام نوردت له»

 هَّللا لضفب انرطم : لاق نم اًمأف ؛رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ»

 . بكوكلاب رفاك «يب نمؤم كلذف «هتمحرو

 .«بک و كلاب نمؤم يب رفاك كلذف ءاذكو اذك ءوتب : لاق نم اّمأو

 .( نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو 8 ىلاعت هللا لوق ب۲۸ ؛ءاقستسالا ك- ٠١ :خ]

 ١١6[. ح«ناميإلا ك- ١ :م

 + حرشلا

 . (انب ىلص» )1/١(: (ملسم حيحص)» يف :(انل ىلص)

٤ 



 ءايلا فيفخت ناتغل اهيف :(ةيبيدحلاب حبّصلا ةالص هع هللا لوسر)

 (يوون)» .راتحخلا روهشملا حيحصلا وه فيفختلاو ءاهديدشتو

 .(50/؟١

 : (نيحيحصلا » يفو ءرطم رثأ ىلع :يأ : ( ةليللا نم تناك ءامس رثأ ىلع )

 .(ءيشلا بقعي ام وهو ةزمهلا رسكب -رثإ»

 ناكسإو ةزمهلا رسكب وه :يوونلا لاق» :( 5١١/١١ ) «نوعلا» يف ءاجو

 . (ناتروهشم ناتغل ءاعيمج امهحتفو ءاغلا

 نم لزني هنوكل ءءامس هيلع قلطأ» :( ٥۲۳/۲ ) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 نسل E ري واتجللا
 ماهفتسا :( نوردت له :لاقف ساّنلا ىلع لبقأ هِيَ يِبْنلا فرصنا اًملف )

 مهل ًاهيبنت ؛هباحصأ ىلع ةلاسملا مامإلا ضرع هيف :(؟مكّبر لاق اذام)
 .«ةدمع» .ةّقدلا نم اهيف ام اولمأتيل

 روم يف ملعأ هلوسرو هللا : دبعلا لوق هيف :( ملعأ هلوسرو هللا :اولاق )

 :ايندلا رومأ نم ءيش لك يف نولوقي نآلا ساّنلا ضعب عمسن انلعلو «نيدلا

 . هناحبس هّللاب كرش اذهف «ملعأ هلوسرو هللا

 ليلدب ؛مومع ةفاضإ هذه : (رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ :لاق)

 كَل سيل يدابع نإ :ىلاعت هلوق لثم فالخب ؛رفاكو نمؤم ىلإ ميسقتلا
 . «حتف» .فيرشت ةفاضإ اهّنإف ٠١[ :ءارسإلا] 4 ناَطْلَس .مهيَلَع

 رفاك «يب نمؤم كلذف «هتمحرو هللا لضفب انرطم :لاق نم اماف)

o 



 يمس اًمإ) :(ةياهنلا» يف لاق :(اذكو اذك ءوتب :لاق نم امأو «بكوكلاب

 :يأ :اءْوَن ءوثي «قرشملاب علاطلا ءان برغملاب اهنم طقاسلا طقس اذإ هال ؛اءْوَن

 .عّلطو ضهن

 . دادضألا نم وهو «بورُغلا ءوُنلاب دارأ :ليقو'

 .«عضوملا اذه يف الإ طوقسلا هنأ ءوُنلا يف عمسن مل : ديبع وبأ لاق

 . تكش نإ هرظناف ( ٦۱/۲ ) يوونلل ليصفت كانهو

 ىنعم اًمأو» :. فذحب  يوونلا لاق :( بكوكلاب نمؤم يب رفاك كلذف)

 :نيلوق ىلع اذك ءونب انرطم : لاق نم رفك ىف ءاملعلا فلتخاف ثيدحلا

 ةّلم نم جرخم «ناميإلا لصأل بلاس ىلاعتو هناحبس هّللاب رفُك وه :امهدحأ

 .مالسإلا

 :رظعلل ءيشم ريدم لعاف بكوكلا نأ ادقتعم كلذ لاق نيف اذهو اولاق

 .هرقك يف كش الف اذه دقتعا نمو «معزي ةيلهاجلا لهأ ضعب ناك امك

 رهاظ وهو «مهنم يعفاشلاو ءاملعلا ريهامج هيلإ بهذ يذلا وه لوقلا اذهو

 . ثيدحلا

 هتمحربو لا هللا یا ادعي اذك ءوتب انرطم :لاق ول اذه ىلعو اولاق

 ءاذك تقو ىف انرطم : لاق هنأكف ؛ةداعلاب ارابتعا ةمالعو هل تاقيم ءوثلا نأو

 .رفكي الاذهف

 .هتهارك رهظألاو «هتهارك ىف اوفلتخاو

 ؛ىلاتعت هللا ةت فك دارملا نأ كيذحلا ليوان اعا ىف: نالا لوقلاو

 اند



 ريبدت دّمتعي ال نميف اذهو «بكاوكلا ىلإ ثيغلا ةفاضإ ىلع هراصتقال

 .(بكوكلا

 ركاش سانلا ن حبضا : هلع ىبنلا لاقف هلم ىبنلا دهع ىلع سانلا َرطم»

 ءلذك ءاذك و قدص دقل :مهضعب لاقو مّللا ةمحر هذه :اولاق فاك ميج

 ىّتح ۷١[« :ةعقارلا] « موجنلا عقاومب مسقأ الف ] : ةيآلا هذه تّلزنف : لاق

 .«[۸۲ :ةعقاولا]  نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو ل غلب

 ٤٠۷ - ًاميغ ىأر اذإ لجرلا لوقي ام باب ۔ ۸

 : هلل يبتلا لاق :لاق [دوعسم نباوه] هّللادبع نع -. 4

 .«لكوتلاب هبهذي هللا نكلو ءاّنم امو كرش ٌةَريّطلا»

 ءاجام ب ٤۷ ءريسلا ك- :١۹ ت . ٠۹۱۰ ح ةرّيَطلا ب- 74 «بطلا ك- ۲۷ :د]

 .[ ةريّطلا يف

 * حرشلا يب

 يه : نكست دقو « ءايلا حتفو ءاطلا رسكب : ةريّطلا) :( كرش ةرّيْطلا)
 ملو «ةرّيخ رّيَخَتو «ةريط ٌرّيطت : لاقي بولو ءيشلاب مؤاشتلا

 رويطلا اور كإف رف وأ ةجانط اوجرخ اذإ ةيلهاجلا لهآ نأ لاقي اميف:ةلضأو

 «لامشلا تاذ تذخأ نإو ءاوضمو اورمتساو اهب اونمَّيت ؛نيميلا تاذ تذخأ
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 نم ريثك يف مهدّصت تناكف ءاهب اومءاشتو مهتجاحو مهرفس نع اوعجر

 نم ًاطقتلم .«هنع ىهنو هّلطبأو كلذ عرشلا ىفنف «مهحلاصم نع تاقوألا
 )7١9/١14(. (يوونلا) حرشو (ةياهنلا»

 ملو .ًاعوطقم ثيدحلا يف ءاج اذكه» :(ةياهنلا» يف لاق :(انم امو)
 فحق ةا کلان ىلإ قيستو ر بطلا هيرست كفر الإ يآ يسم ركب
 .عماسلا مهف ىلع ًادامتعاو اا

 مهل بلجي ؛رّيطتلا نأ نودقتعي اوناك مهّنأل ؛كرّشلا نم ةرَيْطلا لعج او
 يف هللا عم هوكرشأ مِهَّناكف ؛هبجوُم ارلمع اذإ ارض مهنع عفدي وأ ًاعّشن
 ش .(كلذ

 ةهج نم هل رطخي نم لإ :يأ :اتم امو» )۳٤۹/۸(: (ةاقرملا» يف لاق

 .هب هّوفتي نأ ةهارك ىنثتسملا فذحف ءاهب سوفنلا دّوعتل ام ءيش ةرّيّطلا

 متي نأ هركو «ةرّيْطلا لبق نم مهولا هل ضرعي نم الإ :يأ : يتشبروتلا لاق

 ْ . ةهوركملا ةلاحلا نم هنمضتي امل ؛كلذ همالك

 برضي الف «ةراشإلاب هنم هوركملا نود يفتكي مالكلا بدأ نم عون اذهو

 . (ءوسلا لثم هسفنل

 هيلع دامتعالا ببسب :يأ» :يراقلا لاق :(لّكوّتلاب هبهذي هللا نكلو)

 ال ةلفغ تعقو نإف «ةربع اهب سيل ةرطخلا نأ هلصاحو «هناحبس هيلإ دانتسالاو

 .(ةبوح نم ةبوأو ةعجر نم دب

 هللا ىلع لّكوَمف ريطّتلا ضراع هل رطخ اذإ هنآ هانعم» :(ةياهنلا » يف لاقو

 .(هب هذخاؤي ملو هل هللا هرفَغ ؛رطاخلا كلذب لمعي ملو «هيلإ مّلسو
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 يلج ی9 ىج
 سيمور ؛ تی کھ

 ٤٠۸ - ةّريْطلا باب _ ۹

 ت يبثلا تعمس : لاق ةريره يبأ نع - ٩۱۰/4۹

 .(لأفلا اهريخو «ةريط ال»

 : لاق ؟ لأفلا امو :اولاق

 .(مكدحأ اهعمسي ةحلاص ةملك»

 .[5١١و 1١7 :ح «مالسلا ك- 9 :م .لافلا ب- ٠٤ ؛بطلا ك- 76:خ]

 *ب حرشلا *

 رسي اميف زومهم لافلا» :(ةياهنلا يف ءاج :(لافلا اهريّخو «ةريط ال)

 رب انيق اما قروب هدوم اميه أرإ نوكذ آلاؤ طئار موسي

 دنع هتدئاع اوجرو «ىلاعت هللا ةدئاف اوم اذإ ساّئلا نأل ؛لأقلا بحأ اًمإو

 نِإف ءاجرلا ةهج يف اوطلَغ ولو ءريخ ىلع مهف ؛يّوق وأ فيعض ببس لك
 .رشلا نم كلذ ناك هللا نم مهءاجرو مهلمأ اوعّطَق اذإو ءريخ مهل ءاجرلا

 .ءالبلا عقوتو هّللاب نظلا ءوس اهيف نإف ةرّيَطلا امو

 «مالک نم عمسني ام لءافتيف ضيرم لجر نوكي نأ لثم : لؤافتلا ىنعمو

 اي :لوقي رخآ عمسيف ةّلاض بلاط نوكي وأ «ملاس اي :لوقيرخآ عمسيف

 . (ةياهنلا» . ( عوتلا ىنعمب : لأفلاو «سنجلا ىنعمب ا تءاج دقو

 ول صخشلا نأ وه ؛ةّريَّطلا نم عنملاو لأفلا E سول يبيطلا لاق

 دضب هآر نإو . كلذ لعتيلف هجا تل ىلع هرعت انتم ةظف اعيش فار
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 يتلا ةريطلا وهف يضملا نع ىهتناو لبق ولف .هليبسل يضمي لب هلبقي الف كلذ

 )1 ) «حتف» . «ملعأ هّللاو «مؤشلا يف لمعتست ناب تصتخا

 ضعب لاق :(مكدحأ اهعمسي ةحلاص ةملك : لاق ؟لأفلا امو :اولاق)

 . «ةرَيْطلا وهف ًاحيبق ناك نإو هب نّميعتف ًانسح ًامالك عمست نأ وهو : ءاملعلا

 ةبّيطلا ةملكلا ةّبحم سائلا رطف يف هللا لعج : لاطب نبا لاق » : ظفاحلا لاق

 ال ناك نإو يفاصلا ءاملاو قينألا رظنملاب حايترالا مهيف لعج امك ءاهب سنألاو

 . ( هبرشي الو هكلمي

 يبنلا نأ» :ةديرب ثيدح نم ۳۳٠۹( ) (دواد يبأ ننس حيحص ) يفو

 هبجعأ اذإف :همسا نع لأس ًالماع ثّعب اذإ ناكو «ءيش نم رّيطتي ال ناك ء هي

 كلذ ةيهارك يؤر «همسا هرَك نو «ههجو يف كلذ رشب يؤرو هب حرف همسا

 .ههجو يف

 رشب يؤرو ءاهب حرف اهمسا هبجعأ نإف :اهمسا نع لأس ةيرق لخد اذإو

 تمدقتو ««ههجو يف كلذ ةهارك يؤر ءاهمسا هرك نإو «ههجو يف كلذ
 . هيلإ ةراشإلا

 ٤۹ - ريطتي مل نم لضف باب ۔ مد

 : لاق هلم يبنلا نع ؛[ دوعسم نب] هّللادبع نع -_ ٠۵

 اوألم دق ؛ يتّمُأ ةرفك ينبجعأف ,جحلا ِماّيأ مسوملاب مألا ىلع تضرغ»

 ! بر يأ «معن : لاق ؟تيضرأ ءدّمحم اي :اولاق «لبج لاو لهّسلا

 نيذلا مهو «باسح ريغب ةّئجلا نولخدي ًافلأ نيعبس ءالؤه عم نف : لاق



 .«نولّكوتي مهبر ىلعو «نوریطتی الو «نووتکی الو نوقرتسي ال

 .(مهنم هلعجا مهللا» : لاق ,مهنم ينلعجي نأ هللا عداف : ةشاّكع لاق

 .(ةشاّكُع اهب كقّبس» : لاق ,مهنم ينلعجي نأ هللا عدأ : رخآ لجر لاقف

 ك- ١ :م .وَمْكَي مل نم لضفو «هريغ ىوك وأ یوتکا نم ب- ١ «بطلا ك «”“6:خ1
 .[ مال4 ح «ناميإلا

 ف حرشلا *

 اوالم دق ؛يتم ”

 eT لاق !بر يأ «معن : a اولاق)

 E » : لاق ةما امأ يبأ ثيدح ىف : ا ا وواو اانا

 NNE CRE gE لومي هلك اهللا

eتايّقح نم تايّنح ثالثو ءأفلأ نوعبس فلا لك عم «باذع الر  

 «ةاكشملا » يف هدانسإ انخيش ححصو ةجام ن نباو يذمرتلاو دمحأ هاور . ( يبر

 .( 5١/8١ (ةحيحصلا» رظناو 605659

 هلع يبّنلا هب ىلاعتو هناحبس هللا مركأ ام مظع هيف » :( ۸۸ / ۳ ) يوونلا لاق
 عم افلأ نوعبس» :(ملسم حيحص ) يف ءاج دقو  ًافرشو ًالضف هللا اهداز  هتّمأو

 .(افلأ نوعبس مهنم دحاو لك

 ىقري يتلا ةذوعلا يهو ةيقرلا نوبلطي ال : يأ : ( نوقرتسي ي ال نيذلا مهو)

 .( طيسولا» .هوحنو ضيرملا اهب

 هّنِإ لب- ىلاعت هللا ءاش نإ جّرح الف صوصنلا نم تباثلاب هاخأ ىقر نم اما

٤١ 



 ناس هللا وا

 . ضارمألا نم ريثك يف فورعملا جالعلا نم راتلاب يكلا وه : ( نووتكي الو )

 و(909/598) نيمدقلملا نيثيدحلا رظنا :(نوريطتي الو)

 مقاول و

 الو «ذفان هًءاضق ناب ناقيإلاو «هّللاب ةقثلا هدحو :( نولّكوتي مهّبر ىلعو )
 هذهف ءٌودعلا نم زرحتلاو «برشمل او معطملا نم هنم دب ال اميف يعسلا اذه يفاني

 . فرصتب ( يوون) . نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا تاولض ءامنألا هس

 ريخلا يف مهُّسُفانت هيف :(مهنم ينلعجي نأ هللا عاف : ةشاكع لاق)

 . لزانملا ريخ ىلإ مهتعراسمو
 . ( لضافلا نم ءاعدلا بلط هيف» : ( ديجنأ حتف» يفو

 لوسر اي انأ مهْئمأ» :(فّئصملا حيحص» يف :(مهنم هلعجا مهللا :لاق)

 .«معن :لاق ؟هّللا

 و فو

 لمتحيو «كلذب هل هلت هئاعدل مهنم هنوك لمعحي » :(ليلدلا» يف لاق
 مهنم هّنأب هيلإ ىحوأ هنأ لمتحيو ا فا كلك روب ناك هتوکل

 .(لاحلا ةقيقحب ملعأ هّللاو «مهتلمج يفو

 :(هشاکع اهب كّقَبس : لاق ,مهنم ينلعجي نأ هللا عدا :رخآ لجر لاقف)

 قبس نوكي دق هنأ راتحلا رهظألاو ةرابعلا هذه نم دارملا يف لاوقألا تدّدعت دقل

 .رخآلل كلذ لصحي ملو هيف باجي هنأ يحول ةشاكع

۲ 



 يذلا لجرلا نأ (ةمهبملا ءامسألا» هباتك ىف يدادغبلا بيطخلاٌركذ دقو

 نم لوق لطب اذه حص نإف «ذاعم نب دعس وه (ةشاكع اهب كقبس9 :هل ليق

 . فرصتب «يوون» .قفانم هلأ معز

 نج تا دف اک طا لع لك یا يلطرقلا لاق

 .«ليلد» . ( باوجلا كلذ

 .«دحاول الإ ءاعدلاب سلجملا كلذ يف هل نّدؤي مل هلال .. . » :كلملا نبا لاقو

 ١)١51١/9(. (ةاقرمو

 حتف» رظناو  هنع هللا يضر - ةشاكع ةليضفو ضيراعملا لامعتسا هيفو

 ءزاب نب هّللادبع نب زيزعلا دبع دلاولا خيشلا ةحامس قيلعت ( ٠۹ص ) (ديجملا

 . ىلاعت هللا هظفح

 مهعم نوري ناّيبنلاو يبنلا لعجف «مألا يلع تضرع» :نيخيشلل ةياور يفو

 يتمأ ؟اذه ام : تلف «ميظع داوس ىل عفر ىتح «دحأ هعم سيل يبثلاو ءطهّرلا

 . هموقو ىسوم اذه لب :ليق ؟هذه

 انّه اهو انه اه رظنا : يل ليق مث .قّمّألا المي داوس اذإف قُقألا ىلإ رظنا :ليق

 .ققألا ألم دق داوس اذإف  ءامّسسلا قافآ ىف -

 ردع افلا نوحمش اا عهاوس ةدانللا اق

 ايد

 انعبتاو هّللاب انمآ نيذلا نحن :اولاقو موقلا ضافاف «مهل نيبي ملو لخد مث

 يف اندلو اًنإف «مالسإلا يف اودلو نيذلا اندالوأ وأ «مه نحنف هلوسر

 .ةيلهاجلا

E۲ 



 الو «نوريطتيالو «نوقرتسي ال نيذلا مه :لاقف جرخف هع يبنلا غلبف

 .نولكوتي مهبر ىلعو «نووتكي

 . معن :لاق ؟هّللا لوسر اي انأ مهنمأ :نصحم نب ةْساَّكَع لاقف

 .(ةشاكع اهب كَقَّبس : لاق ؟انأ مهنمأ : لاف ٌرخآ ماقف

 41١١  لأفلا باب ۔ ۳۱

 : هلع يبنلا نع «سنأ نع - 09

 .(ةنسحلا ةملكلا :حلاّصلا لأفلا ينبجعيو «ةريط الو ىودعال»

 .[5١١1و ١١1 ح «مالسلا ك- ۳۹ :م .لافلا ب_ 44 بطلا ك- ل5 :خ]

 *٭ حرشلا د

 هبيصي نأب ءادلا هادعأ «ءادعإلا نم مسا :ىودعلا :(ةريط الو ىودع ال)

 ؛ىرخأ لبإب هتطلاخم يقتيف ًالّثم بّرج ريعبب نوكي ناب «ءادلا بحاصب ام لم

 لطيران ع دعني هسا نو واو ا یی نا راح

 ىدعأ نمف": لاق اذلو ءءادلا لزنيو ضرمي هللا ناب هلع يبنلا مهملعأو مالسإلا

 هئاضقب نكلو هعبطب ىودع ال : يأ «برجلا هيف راص نيأ نم : يأ «لوألا

 .(عمجم )و .ةداعلا ءارجإو

 لاقف .َةَّماَه الو َرفَص الو «ةريط الو «ىودع الو : نيخيشلا دنع ظفل يفو

 برجأ رعب اهّطلاَخيِف افلا اا لمرلا يف نوکت لبإلا لاب ام : يبارعأ

 .(!لّوألا ىدعأ ّْنَمَف :لاق ؟اهُيرْجُيَ

٤ 



 اهل لاقي ةّيح نطّبلا يف نأ مٌعزت بّرَعلا تناك » :(ةياهنلا» يف ءاج :رّفَص

 .كلذ مالسإلا لطبأف «يدعُت اهّنأو ؛هيذؤُتو عاج اذإ ناسنإلا بيصُت ءرْمّصلا

 مرحملا ريخأت وهو «ةّيلهاج ا يف هنوُلعقي اوناك يذلا ءيسلا هب دارأ :ليقو

 يلا هللا ءاش نإ «يتآلا ثيدحلا يف ةماهلا حرش يتايسو

 . يبظ عمج :ءابطلاو

 مقر ثيدحلا رظنا : ( ةنّسملا ةملكلا «حلاّتملا لأفلا ينبجعيو)

 )599/9١١(.

 يبنلا عمس هنآ «هربخأ هابأ نأ «يميِمّتلا سباح ني ةّيَح نع - ۷ ۲

 : لوقي هو

 .«قح نيعلاو «لأفلا ةريطلا قدصأو ,ماهلا ىف ءىش الر

 ! يل لمفلار SERE شرف

 ٭ حرشلا ب

 نم هتححص أطخ وهو ( ماوهلا ١ لصألا» : انخيش لاق : ( ماهلا ىف ءىش الر

 .(هريغ نمو « فلؤملل «ريبكلا خيراتلا »

 «ثيدحلا يف دارملا وهو «رئاط مساو «سأرلا :ةماهلا» :(ةياهنلا) ىف لاق

 .(ليللا ريط نم يهو اهب نومءاشتي اوناك مهن كلذو

 «ديدشتلاب يه :ديز وبأ لاق»:( ۲٤١١/٠٠١ ) «حتفلا» ىف ظفاحلا لاق
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 ىلإ بّهذ اهدّدش نم ناو «ةياورلا يف ظوفحملا وهو ءاهوفّمخف عيمجلا هقلاخو

 .مومسلا تاوذ يهو «ماوهلا ةدحاو

 ديرأ نإ الإ هيفن حصي ال اذهو «ساتلا ىذأب مهت يتلا ضرألا باود :ليقو

 . هتباصأ نمب ررضلا عاقيإ هللا دارأ اذإ ٌرضت امنإو ءاهتاوذل ٌرضت ال اهنأ

 ةيلهاجلا يف تناك برعلا نأ « تايقفوملا» يف راكب نب ريبزلاركذ دقو

  ةدود يهو ةماه هسأر نم تجرخ هرأشب ذخؤي ملو لجرلا لعق اذإ :لوقت
 «تيقب ًالِإو تّبهذ هراثب كردأ نف «ينوقسا ينوقسا :لوقتف هربق لوح رودتف

 ش :مهرعاش لوقي كلذ يفو

 ينوقسا ةماهلا لوقت ىتح كبرضأ يتصقنمو يمتش غدت ّألِإ ورمع اي

 . بهذت مث مايأ ةعبس هربق لوح رودت اهّنأ معزت دوهيلا تناكو : لاق

 اهنوك اونيعي مل مهنا الإ ءلّوألا وحن نييوغللا نم هريغو سراف نبا ركذو
 .ةموبلا ينعي هّنأك ءليللا ريط نم رئاط ةماهلا : زازقلا لاق لب «ةدود

 مهدحأ تيب ىلع تعقو اذإ ءاهب نومءاشتي اوناك : يبارعألا نبا لاقو

 :يزاذ لها نم ادن[ وا يسفن لإ :تعن :لؤفي

 نومسيو «ريطتف ةماه ريصت تيملا ماظع نأ نومعزي اوناك : ديبع وبأ لاقو

 . ىدصلا رئاطلا كلذ

 موش ال :لّوآلا ىلعو «تيملا ةماهل ةايح ال : ثيدحلا يف ىنعملاف اذه ىلعف

 .(اهوحنو ةموبلاب

 هّنكلو «ةرّيّطلا ةلمج نم لأفلا نأ حيرصت اذه يف : (لافلا ةرّيُّطلا قدصأو )
5 

 )51١/799(. مقر ثيدحلا يف هلثم ىلع مالكلا قّبسو . ( ىنثتسم
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 . اهرثأ : يأ :( قح نيعلاو )

 :( 7079/5١ «لضفلا» يف يناليجلا هرّكذو ل لاق

 صج طا تبيح ني دست تاوكم ناهحعسايزظنلا + يأ ىح نيعلاو »

 لعفلا بسن «نيعلاب اهطابترا ةدشلو «حورلل ريثأتلا اإ ءررض هنم روظنملل

 . (نيعلا ىلإ

 يضقم ريثأت اهلو «قّمحتم رمأ اهتباصإ :يأ (قح )» : هلوقو «لضفلا» يفو

 راكنإلل انل غاسم الف «هببس ردن ملو «سحلاب هكردُت الام ىلع ليلد هيفو

 . « عرشلا هتبثأ اذإ هيلع

E TTريكا  

 وأ ملأ نم ءاش ام هباجعإو ءيش ىلإ نئاعلا رظن دنع ؛ىلاعت هللا قلخب
 .(ةّكله

 4١7  نسحلا مسالاب كربتلا باب 2 ۲

 اا ةيندللا ديه 5257 ۳

ils u A 
 مهل اهولخيو «ماعلا اذه مهنع عجري نأ ىلع هوم اص «هموق هيلإ ةّلسرأ

 هللا لهس» ليهس ىتأ : ليقف ىتأ نيح.- هب يبنلا لاقف «ةثالث لباق

 (مكر مأ .

6¥ 



 . هلع ىبنلا كردأ بئاسلا نب هّللادبع ناكو

 ةباتكو «برحلا لهأ عم ةحلاصملاو ؛داهجلا يف طرشلا ب ١١ ؛طورشلا ك- ه4 :خ]

 . [طورشلا

 *ب حرشلا *

 هلسرأ دق ًاليْهّس نأ نامع نب نامثع رگذ نيح «ةيبيدحلا ماع هلت يبتلا نأ )

E eرا وكل كولش [ E 

 اوُلَخُت نأ ىلع هلي بتلا هل لاقف» :( ۲۷۳۲ ۰۲۷۳۱ ) (فّنصملا حيحص » يف

 .هب فوطنف تيبلا نيبو اننيب

 نيل كرو هس دعا اذا نرعلا تلم ال للون لاف
 ۰ . (لبقملا ماعلا

 هيفا# یک رشا هللا لميت ليهس نتا ليقف یا نيس کک یا لاق

 . بابلا دهاش وهو نسحلا مسالاب كربتلا

 هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع )7717١(: (ملسم حيحص» يفو

 انيتأف .عفار نب ةبقع راد يف اًناك «مئانلا ىري اميف «ةليل تاذ تيأر » : هلي

 نأو «ةرخآلا يف ةبقاعلاو ايندلا يف انل ةعفّرلا تلوأف «باط نبا بطر نم بطُرب

 .( باط دق اننيد

 : لضم تيدا: 6 هللَع يبنلا كردأ بئاسلا نب ب هّللادبع ناكو )

 نب بئاسلا يبأ نب بئاسلا نب هّللادبع» :«بيذهتلا بيرقت »يف ءاجو

 ناكو «ٌةبحص هيبألو هل : يكمل ا «يموزحلا موزخنم نب رمع نب هّللادبع نب دباع
 نبا دئاق «بئاسلا نب هّللادبع وهو «نيتسو عضب ةنس تام «ةكم لهأ ءىراق

 . « سابع

٤۸ 



 4١ سرفلا يف مؤشلا باب - ۴۳

AVEلاف هلع هللا لوسر نا دعس نين ليس وعد  

 .«نكسملاو سرفلاو ةأرملا يفف ءيش يف مؤشلا ناك نإ»
 ,[115 ح ؛مالسلا ك- 79 :م .ةأرملا موش نم ىقتي ام ب ١0 «حاكنلا ك- 50 :خ ]

 دب حرشلا *“

 رظنا .«..ءيش يف ةرّيَطلا نكت نإ» :ةياور يف :(ءيش يف مؤّشلا ناك نإ )

 . (۷۸۹) (ةحيحصلا »

 اهّصخو» /١١۷(: <) «ليلدلا» يف ءاج :( نكسملاو سرفلاو ةأرملا يفف )

 اهنم هسفن يف عّقو نمف ءساّنلا هب رّيطتي ام رثكأ اهّنألو ءاهتمزالم لوطل ركذلاب
 .هريغ هب لدبتساو هّكرت ءيش

 َرْغَي مل اذإ :سرفلا مؤشو «دولو ريغ تناك اذإ :ةأرملا مؤش :مهضعب لاقو

 . (ءوسلا راج :رادلا مؤشو ءاهيلعإ

 ضرف نأ ىنعملاو » : (ةاقرملا» نع ًالقن ( 5١18/٠١ ) «نوعلا» يف ءاجو

 هجو ىلع ةَرّيّطلا ةحص يفن هنم دوصقملاو «ةثالثلا هذه يف نوكت اهدوجو
 (نيعلا هْنَّقِبسل ردقلا قباس ءىش ناك ولو : هلت هلوق ليبق نم وهف ةغلابملا

 هيفاني الف «[ ( ٠۲١۲ ) مقرب (ةحيحصلا ) يف انخيش هجرخ حيحص ثيدح]

 .هريغو ثيدحلا اذه يف ةّريْطلا يفن مومع ذئنيح

 «ثالثلا هذه يف ًالِإ ةريطلا نوكت ال : يأ «ءانفتسالا ةلزنمب نكت نإ :ليقو
 . اهنع يللا نم عقو ام يفاني ال وهو ءاهعوقو بلاغ نع ًارابخإ نوكيف ٠

٤۹ 



 ةا يأ رع E نوريثكو يباطخلا لاق

 سرف وأ ءاهتيحص ص هرکی ةأرما وأ ءاهانكس هرکی راد هل نوكي نأ ّالِإ اهنع يهنم

 .«نوع» .(ةأرملا قالطو هوحنو عيبلاب عيمجلا قرافيلف «مداخ وأ

 هذه نأ كلذب ينعي امِإ) :« بيرشتلا حرط» نع ًالقن «لضفلا» يف ءاجو

 نم ْءيش هسفن يف عفو نمف ؛هاَيِإ مهتمزالمل ؛هب سائلا مءاشتي ام رثكأ ةثالثلا

 «هسفن هب بيطت امم هريغ هب لدبتسیو هكرتي نأ هل عرشلا حاب دقف كلذ

 . هرطاخ هيلإ نكسيو

 حسف دق لب ءاههركي ةأرما عم وأ ههركي لزنم يف ميقي نأ عرشلا همزلي ملو

 سيلو «ديري امل لاّعفلا وه ىلاعت هللا نأ داقتعا عم نكل هلك كلذ كرت يف هل

 .( دوجولا يف رثأ ءايشألا ه هذه نم ءيشل

 نمف «ةواقشلا نم ثالثو «ةداعسلا نم ثالث ) : ثيدحلا يفو : تلق

Eكمر يعدل اع ينال ابيع:  

 يدل ساو زكر دلو فان فيما قامت ةتقلطز نوكت ٌةَّبادلاو

 1 . قفارملا

 مل اهنع تبغ نإو «كيلع اهناسل لمحتو ؛كؤوستف اهارت ةأرملا ةواقشلا نمو
 نإو «كتبَعَتأ اهتّيرض نإف ءًأفوطُق نوكت ةبادلاو «كلامو اهسفن ىلع اهنمأت

 ( ةحيحصلا ) 4 قفارملا ةليلق ةقينض ركن رادلار [كباحضاب تكافح مل اهر

 )۱۰٤۷

 و ف وا س ا هادا وف ا

 3 3 د



A1۷0لجر لاق : لاق كلام نب سنأ نع - : 

 ءانلارمأ اهيف تريكو ءانددع اهيف َرَْك راد يف انك اإ هللا لوسر اي
 لوسر لاق ؟انلاومأ اهيف تّلقو ءانددع اهيف ٌلقف «ىرخأ راد ىلإ انلوحتف
 : هللَع هللا

 .(ةميمذ ىهو ءاهرعد وأ ءاهّدر»

 .رظن هدانسإ ىف : هّللادبع وبأ لاق

 .[75174 ح «ةريْطلا ب۔٣۲ بطلا ك- ۲۸ :د]

 * حرشلا دي

 ءانلاومأ اهيف ْترَْكو ءانددع اهيف َرْثَك راد يف اَنُك اَنِإ ءهّللا لوسر اي)

 لوسر لاق ؟انلاومأ اهيف ْتََلقو ءانددع اهيف لقف «ىرخأ راد ىلإ انلوحتف

 : يأ» :(ةياهنلا) يف لاق :(ةميمذ يهو ءاهوعد وأ ءاهدر : هع هللا

 ًالاطُنإ اهنع لوحتلاب مهما امو «ةلوعفم ىنعمب ةليعُف «ةمومذم اهوكرتا
 اذإف «رادلا ىنكّس ببسب مهّباصأ اّمِإ هوركملا نأ نم مهسوقن يف عقو امل

 نم مهّرَماخ ام َلازو مولا كلذ ةدام تعطقئا اهنع اولو حت

 لا

 :يأ :«راهزألا» يف يليبدرألا لاق» :(:5 8/١ (نوعلا » يف ءاج

 كلت لوزن نم ءالبلا ةيؤرو نظلا ءوس نع اوصلختل اهنع اولوحتو اهورذ
 .(رادلا

 . تاعاطلا نع دصي ام ةلازإل ىعسلا هيف
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 .يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا وه : ( هّللادبع وبأ لاق )

 ةمركع هدانسإ ىف نأ ىلإ ريشي :قيلعتلا ىف ايش لاق :(رظن هذاتسإ ىف)

 نب ىيحي نع هتياور يف ةصاخبو «هظفح لبق نم ريسي مالك هيفو «رامع نب
 يف انخيش هلاق امو ثيدحلا جيرخت رظناو ؛هنع تسيل هذهو ءريقك يبأ

 .(/1.0) (ةحيحصلا »

 ٤ - باب العطاس  4١4

 : لاق هلي يبنلا نع «ةريره يبأ نع -

 وحق هللا ةمحف سطع اذإف «بؤاقشلا ةركيو ساطملا حي هللا نو

 «[۹۲۸/ مکدحأ بءاثت اذإف] ناطيشلا نم وه امنإف بؤاشتلا اّمأو

 .«ناطيشلا هنم كحض هاه لاق اذإف ,.عاطتسا ام هدريلف

 : .[همف ىلع هدي عضيلف بءاثت اذإ ب- ۸ «بدآلا ل ۸ ا

 *# حرشلا د

 . ةعاطلا يف طاشنلا ىلع هّبحاص لمحي هلال :(ساطُعلا بحي هللا نإ )

 بجويو ؛ةعاطلا يف طاشنلا نع هبحاص منمي هنأل :(بؤاشثتلا هركيو )

 سفنلا لّقثو ءالتمالا نم اشني امّنِإوهو «ناطيشلا هب حرفي اذلو «ةلفغلا

 هّبحأو هللا ههرك اذلو مهفلا ءوسو لّسكلاو ةلفغلا ثرويو «ساوحلا ةرودكو

ES Eفاعل عوف ا وزو اردو وقف  ْ 
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 وبأ لاق : (ُهَتَّمَشُي انآ هَعمس ملسم لك ىلع قحف هللا دمَحَف سطع اذإف)
 وأ هَّللا مكمحري :كلوقك هل اعد ينعي :تَّمَش و :(ثيدحلا بيرغ» يف ديبع

 ريخب دحأل عاد لكو ؛ءاعدلا وه : تيمشتلاو ؛مكلاب حلصيو هَّللا مكيدهي
 ' تمم وهف

 . تيمشتلا ةفص يف  ىلاعت هَّللا ءاش نإ اذه دعب يتآلا ثيدحلا رظناو

 ءاج هلال نيع ضرف تيمشتلا نإ :انئاملع نم ةعامج لاق» : ميقلا نبا لاقو
 هيف ةرهاظلا ( ىلع ) ظفلبو هيلع َلاَدلا قحلا ظفلبو ,حيرصلا بوجولا ظفلب
 ىلص هللا لوسر انرمأ» : يباحصلا لوقبو «هيف ةقيقح يه يتلا رمألا ةغيصبو
 .( ۳۸۷/۲ ) (لضفلا ١ يف يناليجلا هرکذ . ( مّلسو هلآو هيلع هللا

 :( ١٠ص ) :فراعملا راد ةعبط (بيطلا ملكلا حيحص» يف انخيش لاق

 نم رهتشا امو «هعمس نم لك ىلع تيمشتلا بوجو ىلع حضاو ليلد اذه
 ؛انه هيلع ليلد ال امم ؛نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ «يئافك ضرف هنأ
 :[ ظفلب ] (مدقتملا ثيدحلل مالسلا فالخب

 نأ ؛سولجلا نع َءيزجيو مهادحأ َّمَّلَسِي نأ ا ذإ ةعامجلا نع ُءىزُجي ١

 1 .(مهدَحأ دری

 (حتفلا» يف ظفاحلا لاق :(ناطيشلا نم وه امّنِإِف بؤاغتلا امأو)
 ناسنإلا ىري نأ بحي ناطيشلا نأ :يأ :لاطب نبا لاق» :(51؟5/١)

 . (هنم كحضيف هتروص اهيف رّيغتت ةلاح اهّنأل ؛ًابئاثتم

 ذإ ءتاوهشلا ىلإ وعدي هنأل «ناطيشلا ىلإ بؤاثتلا فيضأ» : يوونلا لاقو
 يذلا ببسلا نم ريذحتتلا دارملاو ؛هئالتماو هئاخرتساو هدا لفن وه درفب
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 . ( لكاملا يف عسوتلا وهو كلذ هنم دّلوتي

 ذخأي :يأ) :ظفاحلا لاق :(عاطتسا ام هدريلف «مكدحأ بءاثت اذإف)

 دري ال عقو يذلا نأل هعفد كلم هنأ هب دارملا سيلو «هدر بابسأ يف

 . ( بءاثتي نأ دارأ اذإ بءاثت اذإ ىنعم :ليقو

 بئاثتملا توصل ةياكح :هاه : ( ناطيشلا هنم كحض «هاه لاق اذإف )

 ا

 : لاق هلع يبنلا نع « ةريره يبأ نع - ۷

 O لج ا يا
 لقيلف هَّللا كمحري :هل لاق اذإف .هَّللا كمحري :هبحاص وأ هوخأ هل لقيلف

 E ازرع
 يذلا ؛ثيدحلا اذه بابلا اذه يف ىوري ام تبث ڈا : :هَّللا دبع وبأ لاق

NET 

 .[؟تّمْشُي فيك سطع اذإ ب۱۲۹ «بدألا ك- 78 :خ]

 *ب حرشلا *

 هوخأ هل لقيلف هلل دمحلا لاق اذإف ءهَّلل دمحلا :لُقيلف مكدحأ سطع اذإ)

 «يوارلا نم كش رهو !OA . ) « حتفلا» يف ظفاحلا لاق: (هبحاص وأ

 دارملاو كلشي ملو ««هوخأ هل لقيلف» يلع نب مصاع ةياور نم رثكألل عّقو اذكو
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 . (مالسإلا ةوخأ ةوخألاب

 الاب داع« هللا كمحريو

 . سطاعلا :يأ :(وه لّميلف هللا كمحري :هل لاق اذإف )

 :(4+58) (فنصملا يح صو يف :( كلاب حلصيو هللا كيدهي)
 د ىلاعت هلوقك . «مكلاب حلصُيو هللا مكيدهي»

 .[5 م: دمحم] 4 مهل اهفرع ةئجلا مهلخديو

yTا ا  

 . تاجردلا ىلإ ةرخآلا يفو رومألا دشرأ

 ؛مهلامغأ لبقيو مهءامصخ يضرُي :4 مُهَلاَب حلصيو إل
 نيدلا يف مهلاح :يأ :مهّلاب حلصأو» :«يناعملا حور » يف يسولألا لاق

 ٠ ىا اهبل

 لاحلا وهو ناشلاب هريسفت هنعو «ةداتق نع يورم لاحلاب لابلا ريسسفتو
 تركي يتلا لالا لاسبلا :بغارلا لوق هيلعو ءرطخ هلام وأ ءًاضيأ
 .(اهب

 يذلا ؛ثيدحلا اذه بابلا اذه يف ىوري ام تبثأ :هّللا دبع وبأ لاق )

 لاقو «رابخألا تبث نم وه :يربطلا لاق :( نامسلا حلاص يبأ نع ىوري

 (حتسفلا» رظناو بابلا اذه يف درو ءيش حصأ وه :يقهيبلا

AS) 
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 : لاق هع يبثلا نع دوعسم نبا نع . 4

 هبيجيو «تام اذإ هدهشيو «ضرم اذإ هدوعي : ملسملا ىلع ملسملل عبرأ»

 .(سطع اذإ هتمشيو «هاعد اذإ

 .[ ١475 ح «ضيرملا ةدايع يف ءاج ام ب ١ «زئانجلا ك 5 :هج ]

 ب حرشلا د

E A ESN عاما( تاو EAS 

 مقرب - ىلاعت هّللا ءاش نإ يتايسو .« تس ملسملا ىلع ملسملا قحو :ةريره يبأ

A4) 

 ىلصُي ىتح هتزانج عبي : يأ :( تام اذإ هدهشيو «ضرَم اذإ هدوعي )

 .(«ضيف » .اهيلع

 لهأ «[ ةزانجلا دوهشو ضيرملا ةدايع : يأ ] امهنم ىنثتسي : «ةاقرملا» يف لاق

 . (عدبلا

 .ةيصعم هيف نكي مل اذإ : (هاعد اذإ هبيجيو )

 .مدقت :( سطع اذإ هتمشيو )

 : لاق بزاع نب ءاربلا نع 218

 «ضيرملا ةدايعب انرَمُأ :عبس نع اناهنو «عبسب هت هللا لوسر انرَمأ»
 ءاشفإو «مولظملا رصنو ,مسقملا راربإو .سطاعلا تيمشتو «زئانجلا عابتاو
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 . يعادلا ةباجإو «مالسلا

 ةَّيّسقلاو ءرثايملا نعو ةضفلا ةينآ نعو «بهذلا ميتاوخ نع اناهنو
 .(ريرحلاو «جابيدلاو ,قربتسإلاو

 .[؟ ح «ةنيزلاو سابللا ك-۳۷ :م .زئانجلا عابتاب رمألا ب ؟ ءزئانجلا ك- ۲۳ :خ]

 ب حرشلا دي

 عابتاو «ضيرملا ةدايعب اَنَرَمأ : عّيس نع اناهنو «عبسب هت هللا لوسر ارم )
 . قباسلا ثيدحلا يف مدقت : ( سطاعلا تيمشتو «زئانجلا

 «بوجولا رمألا رهاظ : ديعلا قيقد نبا لاق» )8/١١. ٠(: (حتف» يف ءاج

 .(هعمشپ نأ هم هعمس ملسم لك ىلع قحف ١» : ةريره يبا ثيدح يف هلوق هديؤيو

 رّكذف «تس ملسملا ىلع ملسملا قح» ملسم دنع ةريره يبأ ثيدح يفو
 .(هتمشف هللا دمحف سطع اذإو » اهيف

 (ملسملا.ىلع ملسملل بجت سمخ و ةريره يبأ نع رخآ هجو نم يراخبلاو
 :« اضيا لس دلع وهز تيحضتلا اهتم رك ف

 .كلذ مكُح لوح مالكلا مدقتو

 . ملسملا كوخأ هب مّسقأ ام يضمتف «هقيدصت : يأ :( مسقملا راربإو )

 . ارض ْفَحي ملو «هيلع ردّق نم ىلع هب رمألا هجوتي : ( مولظملا رصنو )
 .«لامكإلا لمكم»

 ةميلو ىلإ يعادلا هب دارملا» )77/1١4(: يوونلا لاق : ( ىعاّدلا ةباجإو )
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 )/11١1//١51(. مقر ثيدحلا رظناو .(ماعطلا نم اهوحنو

 .ةرثيم عمج : (رئايملا نعو ةضفلا ةينآ نعو «بهذلا ميتاوخ نع اناهنو )

 .( بكارلا تحت ريعبلا لُْحَر ىلع كرتي وشحم ءاطو» : (ةياهنلا » يف لاق

 يهو- ميملا رسكب  ةرثكم عمج :ءاملعلا لاق» :(«يوونلا حرش » يف ءاجو

 ذختت جورسلل ةيشغأ :ليقو «هريغو فوصلا نم نوكيو «ريرحلا نم نوكيو

 . (ريرحجلا نم

e يه) : هيل e 

e كيش كا ا 

 .ريرحلا نم ناسيفن نافنص : (جابيدلاو «قربتسإلاو )

 ريرحلا سبل نعو ... (:٠ ۸۳۷ ) ( فّئصملا حيح ص يف : (ريرسحلاو )

 .(هيلع سلجن نأو «جابيدلاو

 الخ ؛روهمجلا لوق وهو ؛ريرحلا ىلع سولجلا عنمب لاق نمل ةيوق ةجح يهو
 .(؟١١/97) (حتف» .ةيعفاشلا ضعبو نييفوكلاو نوشجاملا نبال

 حيحص)» يف امك ؛اهوحنو ةكحل ةرورضلل سلي ام كلذ نم ىنثتسيو

 يبثلا صخر» :لاق- هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم :( 588 (« فتصل

 .«امهب ةّكحل ريرحلا سبل يف نمحرلا دبعو ريبزلل هلل

 ' يف «ملسملا هيخأ ىلع ملسملا قح نايب :اهنم ةريثك دئاوف ثيدحلا ىفو

 عقي نيحو «ةجاحلا دنعو «توملاو ةايحلاو «ضرملاو ةحصلا ىف ؛ةديدع تالاح
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 هروعش يعارت كلذك ءًايونعم ما ناك ايدام ؛هّقح هل ٌدرتو هرصنتف ملّظ هيلع

 .همسق ربتو هيلع ملستو «هتوعد یبلتف «هرطاخ ربجتو

 418  ؟ةسطعلا عمس نم تيمشت فيك باب - ۷

 ٠ - تَّمُش اذإ لوقي ساّبع نبا تعمس :لاق ةرمج يبأ نع :

 .«هّللا مكمحري ءراثلا نم مكاّيِإو هللا انافاع»

 # +٭ حرشلا

 مكاّيإو هللا انافاع : تَّمّش اذإ لوقي سابع نبا تعمس : لاق ةرمج يبأ نع)
 اهل دجأ مل ةدايزلا هذه» :قيلعتلا يف انخيش لاق : (هّللا مكمحري الا
 .اهمزتلي نكي مل هنع هللا يضر سابع نبا ٌلعلف «عوفرملا يف ًادهاش

 :( 45١ باب 759) يف ةيتآلا رمع نبا ةدايز يف اضيأ اذه لاقيو
 كمحري » :أهيف اّمِإ ةعوفرملا ثيداحألا نف ؛ركذ ىلع كلذ نم ْنُكف « مكايإو»
 .«ىلوأ ةّنسلا مازتلاف «هريغو هدعب يتآلاك هللا

 :لاق ةريره يبأ نع م

 هل لاقف .هّللا دمّسف ٌلجر سّطعف هت هللا لوسر دنع ًاسولج انك»
 اي :لاقف ءًاعيش هل لقي ملف رخآس طع مث هللا كمحري» : هلت هللا لوسر

 : لاق ؟ًائيش يل لقت ملو رخآلا ىلع تددر ! هللا لوسر

 .«(تكسو هللا دمح هنإ»

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]
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 قَد
 يرجي ىج
 سيور ؛ 2 حل

 *ب حرشلا د

 هللا لوتس اي: لاقف ايش هل لی ملف رخ طع مق لا كرب: لع هللا

 .هتمش : يأ ؛رخآلا للغ تددر : خالا ىلع تددر

 E لو اد اع ىف لكم

 الف «ىلاعت هّللا دّمحت مل كنا :يأ :( تكسو هللا دمح ِهّنِإ :لاق)

 ثيدحلا رظناو «(هّللا دّمحت مل كو هّللا دمح اذه» : (نيخيحصلا » يفو

 ىلاعت هللا ءاش نإ يتآلا

 ثيدحلا اذه ىضتقم :يوونلا لاق» :( ٦١٠١/٠٠١ ) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 ت ا و نقدا

 دمحلا ّلقأو :[يوونلا :يأ] لاق «هقوطنم وه : [ ظفاحلا :يأ] تلق

 ال دمحلا ريغ رخآ ظفلب ىتأ اذإ هنأ هنم دَخْوُيو «هبحاص عمسي نأ تيمشتلاو
0 

 .(ثمشي

 4١9 - تّمشي ال هللا دمحي مل اذإ باب ۔ ۸

 :لاق سنا نع -۔ ۲

 .رخآلا تمشي ملو امهدحأ تّمشف « هل ىبّنلا دنع نالجر سّطع

 : لاق ؟ينتمشت ملو اذه ًتّمش : لاقف



 .«هدمحت ملو للا دمح اذه ّنِإ»

 ك- ه١ :م .هَّللا دمحي مل اذإ سطاعلا تمشي ال ب 1١17 ؛بدآلا ك- ۷۸ :خ 1
 .[ ه7 ح ,دهزلا

 دب حرشلا د

 رخآلا تمشي ملو امهدحأ تّمشف كَ يبثلا دنع نالجر سطع )

 رظنا :(هدّمحت ملو هللا دمح اذه نإ :لاق ؟ينْئُمشت ملو اذه تّمش :لاقف

 . هلبق ام

 ةعيبط ةّوُق ىلع لدت ةسطّعلا :ءابطألا لاق» 7١/77(: ينامركلا لاقو

 ىلإ ةيذؤملا ةّقخلل ةبلاج اهّنأو ال فيكو «ٌةمعن يهف «هجازم ةحصو غامدلا

 ۰ .(اهيلع دمحلا ىعدتساو «تاعاطلا

 : لاق ةريره يبأ نع ىرخأ قيرط نمو 2 ۴۳

 فيرشلا سّطعف ءرخآلا نم فرشأ امهدحأ هلت يبنلا دنع نالجر سلج

 يي ا ا ا امهنم

 اذه سطعو «ينتمشت ت ملف كدنع تسطع : فيرشلا لاقف هلت يلا

 : لاقف !هتمشف رخآلا

 .«كتيسنف هللا تيسن تنأو «هتركذف هللا ركذ اذه َّنِإ»

 +٭ حرشلا

 مظعأ : يأ : (رخآلا نم فرشأ امهدحأ هلت .يبثلا دنع نالجر سلج )

 ا
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 : (رخآلا سطعو ُهْممَسُي ملو هللا دّمحي ملف ءامهنم فيرشلا سطعف )

 . ةلزنملا يف هنود نم : يأ

 ملف كدنع تسطع : فيرشلا لاقف هلل هت يبنلا هّنمشف ّللا دمّحف)

 مظعأو هنم فرشأ انآ : لوقي هناك : (!هتَمشف رخآلا اذه سطعو «يننمشت

 |[ سس الو OLE ارنم

 هللا دمخ : يأ : ( هّللا َرَكَذ اذه نإ :لاقف )

 .هتمشف : يأ : ( هّثرَك ذف)

 ::قلاعت هللا دمت عل يا: عدللا تيشن تنقآو)

 كش ملا! ياك( كتيسنتو

 «ىلاعت هللا يسن دق هساطع دعب هللا دمحي مل يذلا اذه ناك اذإ : تلف
 الو ىصحُت ال يتلا هناحبس همعنو هثالآ ىلع هدمحي ال يذلا لاب امف

 47١  ؟ سطاعلا أدبي فيك باب 2 ۹

 :رمع نب هّللادبع نع عفان نع - 0س

 :لاق هللا كمحري : هل ليقف سّطع اذإ ناك هنأ

 .«مكلو انل رفغيو کايو انمحري»

 +٭ حرشلا د

 انل رفغيو «مكايإو انمحري: لاق «هّللا كَمَحِري :هل ليقف سطع اذإ ناك هنأ )

 ةدايزلا راكنإ  هنع هللا ىضر- رمع نبا نع تبث دقو» :انخيش لاق :( مكلو

1۲ 



 يرتب نأ فلاختملل لالا عسفي ال كح بولسابو «ساظعلا يف ةئسلا ىلع
 رر نیا یا قدي ورعب امك ركدأ اننا ومو ا .كناملا

 : هّللا همحر «عفان لاقف !هيلع راكنإلاب عراسي نأ نع ًالضف ؛راكنإلا

 لوسر ىلع مالّسلاو هلل دمحلا :لاقف «رمع نبا بنج ىلإ لجر سطع
 نو هللا لؤيسر ىلع بلاو هلل كلنا لونا ااو ريس نتا لاف هللا

 .لاح لك ىلع هّلل دمحلا :لوقن نأ انّمّلع ! هل ِهّللا لوسر انّمّلع اذكه

 (ليلغلا ءاورإ) يف نيبم وه امك حيحص دانسإب هريغو يذمرتلا هجرخأ
 .((؟؟ هل

 :لاق [دوعسم نبا وه ] هّللادبع نع 6

 :ٌدري نم لقيلو :نيملاعلا بر هلل دمحلا :لقيلف مكدحأ سّطع اذإ

 .(مكلو يل هّللا رفغي : وه لقيلو هّللا كمحري

 *ب حرشلا

 «ضيفلا » يف لاق : (نيملاعلا بر هّلل دمحلا :لقيلف مكدحأ سطع اذإ)

 نع لودعلا هركيو «ةحتافلا ةءارق ةّيقب نم ديتعا امل لصأ الو»:(401/1)

 نبا هركذ ادع دا اوم وزهللا الإ ذلإ لذ ديهشأ ىلإ ةمجلا

 .(رجح

 . ساطٌعلا عمّس نم :يأ :( دري نم لّقملو )

 . سطاعلا :يأ :وه ّلقيلو : ( مكلو يل هللا رفغي :وه لقيلو «هللا و

2 E 7 i 
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 :لاق [عوكألا نبا وه] ةملس نع 2-5

 ىرخأ سطع مث ««هّللا كمحري» :لاقف هلت يبنلا دنع لجر سطع

 : للت ىبتلا لاقف

 .(موكزم اذه»

 ؟نسطانعلا تمشي ةر مك تن «بدألا ك ٠ :د.١٥ ح ,دهرلا ك- ه* :م]

 .[؟سطاعلا تمشي فيك ءاج ام ب۔١٥ «بدألا ك- 4١ :ت. ۰۳۷ح

 وسلا

 ا

 , رم كلين يذلا اس نذل اره نفي تمس نمم تسل كنأ یتا

 نم ءاعدلاب ّقحأ هلال «هل ىعدُي نأ ىلوألا ناكف ًاضيرم ناك اذإ :ليق نإف
 . «سطاعلا ءاعدب ال «ةيفاعلاب هل ىعّدي نأ بحتسي هنأ باوج اف .هريغ

 (۹۳۹/۷۱۸) مقر ثيدحلا رظناو

 4۲۲  بآ :لقي ال باب _ ۰

 : لاق دهاجم نع -_ ۷

 لاقف .بآ : لاقف- رمع اّمِإو ركب وبأ امإ-رمع نب هللادبعل نبا سّطع
 :رمع نبا

 ةسطعلا نيب اهلعج ,نيطايشلا نم ناطيش مسا بآ نإ ؟بآ امو»

1٤ 



 .«دمحلاو

 .[«حتفلا» يف ظفاحلا هححص  دانسإلا حيحص ]]

 ٭ حرشلا ٭

 نبا لاقف . بآ : لاقف_رمع اًمإو ركب وبأ اًمإرمع نب هّللادبعل نبا سطع )

 ةسطعلا نيب اهلعج نيطايشلا نم «ناطيش مسا بآ نإ ؟بآ امو :رمع

 دقو «يأرلا لّبق نم تاّيبيخلا يف لاقي ال ِهّنأل «عوفرملا مكح يف اذه :( دمحلاو

 «كلذ نع فكلا يغبنيف «حيرص هنع يهنلا نكلو دص ريغ نورما اهلوقي

 . ملعأ ىلاعت هّللاو

 4 77  ارارم سطع اذإ باب _ ۱

 .«ماکز وهف اذه دعب ناك امف ًاثالثو نيتنثو ةدحاو هتمش»
 . [؟سطاعلا تمشي ةّرم مك ب ١٠١ «بدألا ك- ٤١ :د]

 ٭ حرشلا د

 نيل هنا یی اک وهف ا ای ةاك مق ا ن هدفنا ةحشكا)

 .(91568/1/17) مقر ثيدحلا رظناو ؛اذه دعب تّمشي نمم

 4؟ 4  يدوهيلا سطع اذإ باب _ ۲

 : لاق ىسوم يبأ نع - 468

 مكمحري» :مهل لوقي نأ ءاجر ُهْليَم ىبنلا دنع نوسّطاعتي دوهيلا ناك

516 



 : لوقي ناكف ««هّللا

 .(مكلاب حلصيو هللا مکیدھی»

 قادس كف تعج :؟ىّمّذلا تمشي فيك ب۔۹۳ «بدآلا ك- 4١ :د]

 .[ ؟سطاعلا تمشي فيك ءاج ام ب۷

 +٭ حرشلا

 .اهنودّمعتي : يأ :( هيم يبنلا دنع نوسطاعتي دوهيلا ناك )

 توصب نايتإلاب ساطعلا نورهظي :يأ» :( ۳٠٤/۳ ) «ليلدلا» يف لاق

 . (سأرلا فشك وحنب هل نوببستي وأ «ههبشي

 مهيلع دوعتل» :«ليلدلا» يف لاق : (هّللا مكمحري :مهل لوقي نأ ءاجر)

 ارهاظ اهورككنأ ّنِإو ؛هتلاسرو هتوبن انطاب نوملعي اوناك مهّنِإف ءاهي هئاعد ةّكرب

 او ادق

 ةّصتخم ةمحرلا نأل» :(مُكلاب حلصيو هللا مكيدهي :لوقي ناكف)

 «ةاقرم» .«ناميإلل قيفوتلاو ةيادهلا نم مهاب حلصي امب مهل وعدي لب «نينمؤملاب

(600/8). 

 ٤٠١  ةأرملا لجرلا تيمشت باب _ ۴

 :لاق ةدرب يبأ نع .- ۰

 - ساَبعلا نب لضفلا مأ [هتنبا] تيب يف وهو ىسوم يبأ ىلع تّلخد

 اهاتأ نأ املف «يمأ تربخأف ءاهتمشف تسّطعو ,ينتمشي ملف تسطعف
 :اهل لاقف !اهتمشف تسّطعو «هتمشت ملف ينبا سطع : تلاقو هب تعقو
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 الف هّللا دمحي ب نر رج وار يوقد رع ساو

 .(هوتمشت

 هللا تدّمحف تّسْطَعو ,هتّمشأ ملف هللا دمحي ملف سطع ينبا نإ

 .(تنسحأ) : تلاقف ءاهتمشف

 .[ © ؛ ح «قئاقرلاو دهزلا ك- :ofr ما

 *# حرشلا *

  ساسبعلا نب لضفلا مأ هتئبا تيب يف وهو  ىسوم يبأ ىلع تلخد )

 مل هنأ :يأ :( يّمأ تربخأف ءاهّتمشف تّسْطعو «ينتمشي ملف تسطعف
 ه2

300 

 :ةارملا ا تيت يالا هاش اذه ايف تط ةلؤوقو

2 

TSS 

 .اهنبا هتيمشت ثت مدع هيلع تباع : هب تعفو : (!اهّتمشف

 Ra ا

 ملف هللا دَّمحُي ملف سطع يببا نو .هوتمْشُت الف هللا دّمحي مل نإو «هوتمشف

 كلرلا رابكإ هيف م ةدقمتا كلاش تخطو ءللا كاش قطعوا

 .نهئانبأ نوؤشب تاهّمألا مامتهاو ءرومأ نم هعم يرجي امب هّمأ

 ا اه ا ا ورا ضني ااا ر ةا
 .ةدوملاو

 رظناو )٩۹۳۰/۷۱۱( و )٩۹۳۱/۷۱۲( و )٩۹۳۲/۷۱۳(.

1¥ 



E A قو 

 ٤ - ۔ بؤاغتلا باب 475

 )5ءلا/ؤ١اة((.

 ٥ _ ۔ باوجلا دنع كيبل : لوقي نم باب 71 4

 : لاق ذاعم نع 1 1

 :لاقف , هلت ئبنلا فيدر انأ

 8 : ًاثالث هلثم لاق مث ,كيدعسو كيبل : تلق ««! ذاعم ايد

 : تلق ] «؟دابعلا ىلع هللا قح ام يردت له» 0

 .«ًائيش هب اوكرشُي الو هودُبعي نأ [دابعلا ىلع هللا قحد

 :لاقف ةعاس راس مث

 :لاق «كيدعسو كيبل : تلق ««! ذاعم اي»

 ال نأ ؟كلذاولعف اذإ لجو رع هللا ىلع دابعلا قح ام يردت له»

 .[ 148 ح «ناميإلا ك- ١ :م .لجرلا فلخ لجرلا فادرإ- ٠١١ «سابللا ك- ۷۷ :خ ]

 *ب حرشلا

 . بكارلا فلُخ بكارلا : فيدرلا : ( هيَ يبنلا فيدر انأ )

 ٌةرخؤم الإ هنيبو ينيب سيل هلع يبنلا فذر تنك » : (ملسم حيحص ) يفو

 . بكارلا فلخ نوكي يذلا دوعلا : لحّرلا ةرخؤمو ..٠. .لحرلا

1A 



 .رثكأ طبضلا نوكيف ؛برقلا ةدش دارأ :ءاملعلا نم عمج لاق

 ؛ةيبلتلا نم وه» :(ةياهنلا) يف ءاج :(كيبل :تلق ء!ذاعم اي :لاقف)

 بلاو ناكملاب بل نم ٌدوخأم وهو «بر اي كل يتباجإ :يأ :يدانملا ةباجإ يهو

 .ةياجإ دعب ةباجإ :يأ «هقرافُي مل اذإ ءاذك ىلع بلاو «هب ماقأ اذإ اهب

 دعب ًابابلِإ بلأ :تلق كّناك ءرهظي ال لماعب ردصملا ىلع بوصنم وهو
 ۰ 9 رولا

 : كراد بلت يراد :مهلوق نم «كيلإ بر اي يدصقو يهاجتا هانعم : ليقو

 .اههجاوت : يأ

 الاخ ناك اذإ بابل بح: مرق نم كل يضالخإ ةانعاف : ليقو
 . (اضحم

 ةدعاسم كتعاط تادّعاس :يأ» :ًاضيأ «ةياهنلا» يف ءاج :(كيَدْمسو )

 لعفب ةبوصنملا رداصملا نم وهو «يّنُث اذهلو «داعسإ دعب ًاداعسإو «ةدعاسم دعب

 .هلبق يذلاو مدقتو «(لامعتسالا يف رهظيال

 ق ك تلق دالا ىلعمللا نعام رات لع: فلس لاق مك

 .(ملعأ هلوسرو هللا :تلقو لا اوز

 مزلأ ام :يأ»:( 4۰۷ ۲) «لضفلا » يف ءاج : ( دابعلا ىلع هللا قح : لاق )

 يذلا باوثلا اوّقحتساو هللا قح اوذأ دق اوناك هولعف اذإف : هدابع هباطخب هللا

 ظ .«هدگاتو هقفحت يف بجاولاك وهف «هب مهّدَعو

 . هتافص وأ هئامسأ وأ هتاذ يف : يأ :(ًائيش هب اوكرشُي الو هودّبعي نأ

 ام يردت له :لاق «كيدعسو كيبل :تلق ء!ذاعم اي :لاقف ةعاس راس مث)
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 هب اوكرشي ملو هودبع اذ : يآ :(؟كلذ اولعف اذإ لجو رع هللا ىلع دابعلا قح

 رانا ا لوخد يف يفاني الف ءأدّلخُم اباذع :(مهّبذعي ال ا

 (ةاقرم» .ةرتاوتملا لب «ةحيحصلا ثيداحألا هب تبث امك «ةمألا هذه ةاصع

(۸۳/۱). 

 ٦ _ هيخأل لجرلا مايق باب - 4۲۸

 نيح هينب نم بعك دئاق ناكو - بعك نب هّللادبع نع ۔ 5
 لوسر نع فّلخت نيح هئيدح ثّدحي كلام نب بعك تعمس : لاق - يمع

 : هيلع هللا باتف ,كوبت ةوزغ نع هلي هللا

 يناّقلتف «رجفلا ةالص ىّلص نيح انيلع هللا ةبوعب هلت هللا لوسر نذآو
 ىتح «كيلع هللا ةبوت كنهتل : نولوقي «ةبوتلاب ينوتهي ًاجوف ًاجوف ساتلا
 .سائلا هلوح هت هللا لوسرباذإف ءدجسملا تلخد

 ماق ام هّللاو «ينانهو ينحفاص ىتح لوري هللا ديبع نب ةحلط يلإ ماقف

 .ةحلطل اهاسنأ ال «هريغ نيرجاهملا نم لجر يلإ
 .[ 57 ح «ةبوتلا ك 49 :م . كلام نب بعك ثيدح ب۷۹ «يزاغملا ك- 54 :خ]

 * حرشلا

 :هينب نم : ( يمع نيح هينب نم بعك دئاق ناكو - بعك نب هُللادبع نع)
 1 0 . ةعبرأ هونب ناكو «هينب نيب نم : يأ

 هللا لوسر نع لخت نيح هكيدح ثتادحي كلام نب بعك تعم :لاق)



 یز رد ةف نع للا فارق علا بات رت وغ حرم هلك

 يناّقلتف ءرجفلا ةالص ىَّلص نيح انيلع هللا ةبوتب هت هّللا لوسر نّذآو )

 عات ةعامج ا اوف اجرف سانلا

 خسُن ضعب يف اذكو «( ينتهي ) :(ملسم حيحص » يف :( ةبوتلاب ينوتهي )
 .ةبوتلاب ةئنهتلا هيفو ««درفملا بدألا»

 .كحرفيل : يأ :( كيلع هللا ٌةبوت كدُهَتل : نولوقي )

 ةحلط ىلإ ماَقَف .ساّنلا هلوح هع هللا لوسرب اذإف ءدجسملا تلخد ىتح )

 نم لج يلإ ماق ام هّللاو «ينائهو ينحفاص ىتح لوري هللا ديبع نبا

 .ةجاح وأ ببسل مايقلا زاوج هيف : ( هريغ نيرجاهملا

 .ريخلاب هبحاص ركذو ليمجلا ركذ هيف : ( ةحلطل اهاسنأ ال)

 يف هدهاوشو هّقرطو ثيدحلا اذه ظافلا هللا هظفح  انخيش عّمج دقو اذه

 . « يناثلا قيقحتلا / ءاورإلا»

 ةا فقاوم » يباتك نم كلام نب بعك ةصق رظناو

 :يردخلا ديعس يبأ نع عه ااا“

 «رامح ىلع ءاجف «هيلإ لّسرأف «ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزن اسان نأ

 : هَ يبتلا لاق دجسملا نم ًابيرق غلب اًملف

 :لاقف «مكدّيس وأ مكر يخ اوتئا»

 : دعس لاقف «كمكح ىلع اولزن ءالؤه نإ دعس ايو

۷١ 



 : هلع ىَِنلا لاقف «مهُتَيرذ ىَبسُنو ؛مهتأتاقم لتقت نأ مهيف مكحأ
 .«هّللا مكحب تمکح»

 .«كلملا مكحب تمكح» : لاق وأ
 حءداهجلا ك- 7٠ :م .لجر مكُح ىلع ودعلا لّزن اذإ ب۸١١ ءداهجلا ك- ه5 :خ]
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 +٭ حرشلا +

 ا کا ايار
 تشاو مهرصح دشا اًملف «ةليل نيرشعو ًاسمخ هل هللا لوسر مهرَصاح

 . هل هللا لوتمر كج ىلع اولزلا ل لبق «ءالبلا

 مكح ىلع لزنن :اولاق «حبذلا هنأ مهيلإ راشأف «رذنملا نب ةبابل اب اوراشتساف

 .اولزتف ءذاعم نب دعس مكح ىلع اولزنا : هع هّللا لوسر لاقف ءذاعم نب دعس

 .(5ا/) (ةحيحصلا » رظنا

 )1۲١۲( (فّتصملا حيحص » يف امك هلي هللا لوسر : يأ :(هيلإ لسرأف )

 . «ءاجف هيلإ هيت يبنلا لسرأف » :ظفلب

 . هعارذ يف بيصأ دقف ًاحيرج ناك هّنأل : ( رامح ىلع ءاجف)

 .هيلع لمح دقو فيل نم فاكأ هيلع رامح ىلع هب يتأف» :( دنسملا» يفو

 جرّسلاك ؛هيلع بكريل لغبلا وأ رامحلا ىلع عضوي ام وهو «ةعذربلا : فاكألاو

 .«سرفلل

 :(مكدّيس وأ ءمكريخ اوعلا : هلت يبْنلا لاق دجسملا نم ًابيرق غلب اًملف)

 . ( هولزنأف مكديس ىلإ اوموق » : ظفل يفو

YY 



  فلؤملا نأ  ملعأ هّللاو يل ودبي :قيلعتلا يف - هللا هظفح  انخيش لاق

ETةزاو سم  ECE E E EEهل نيل  

 ىلع هتناعإل وه امو «مئاشلا وه امك ؛هل ًاماركإ هيخأل لجرلا مايقب ةقالع

 يك فل وو ا را کا دار هنزل رج ناك هنأل ؛لوزنلا

 صتلا اهضعب يف ءاج دق لب «ثيدحلا قرط نم ءيش يف هل لصأ ال امم وهو

 . ىهتنا . «هولزنأف مك ديس ىلإ اوموق » : ظفلب حيحصلا رخآلا ىنعملاب عطاقلا

 ل رووح وس را و

 ا ت هلوق : ا ی ی نا عيالنا ل

SS 
 ىلع دعس ةصقب لالدتسالا ىف شدخت ةدايزلا هذهو» : ظفاحلا لاق كلذلو

 یا نم رارتقإب فار د كسك ع اراز ءالوع نإ دنیاو لاك

 و ؛نيملسملا رومأ يف ميكحتلا زاوج هيف » :( ۹۲/٠١ ) يوونلا لاق

 .(هيلع ءاملعلا عّمجأ دقو ؛ماظعلا مهتامهم

 :ةيرذلا مرد تت دو «مهتلتاقم لتقت نأ مهيف مكحأ :دعس لاقف)

 . نايبضلاو ءاسنلا ىلع قّلطُت

 .«مهيرارذ ىبستو» )۳۸۰٤(: (فنصملا حيحص» ظافلأ ضعب يف

 :(كلملا مكحب تمكح : لاق وأ .هَّللا مكحب تّمكح : هلع ىبتلا لاقف

YY 



 .ىلاعتو هناحبس هئامسأ نم كلكا ذإ لجو رع هللا مكحب : يأ :كلملا مكحب

 وحن وأ اهيلع هلّمح وأ بوكرلا نع هيخأ لازنإل لجرلا مايق : ثيدحلا يفو

 يباتك يف دئاوف نم هيف امو تعش نإ- هرظناو «ةصق هيفو «هوحنو ضر ؛كلذ

 .( ةباحصلا فقاوم نم »

 : لاق سنأ نع -۔ 4

 مل هوأر اذإ اوناكو « هب يبنلا نم ةيؤر مهيلإ بحأ ص خش ناك ام»

 .«كلذل هتيهارك نم نوملعي امل هيلإ اوموقي

 .[لجّرلل لُجّرلا مايق ةيهارك يف ءاج ام ب ٤١ «بدألاو ناذعتسالا ك :ت]

 ٭ حرشلا ب

 اوموقي مل هوار اذإ اوناكو ءب يبنلا نم ةيؤر مهيلإ بحأ صخش ناك ام)

 : قيلعتلا يف انخيش لاق :هيلإ اوموقي مل :( كلذل هتيهارك نم نوملعي امل هيل
 هنأ رهاظلاو ««هل» :«ىلعي يبأ دنسم »و (راثآلا لكشم» يفو « لصألا يف اذك

 . «هيلإ مايقلا» و (هل مايقلا» نيب هنايب قبس يذلا قرفلل باوصلا

 :(1788) ثيدحلا تحت «ةحيحصلا» يف- ىلاعت هللا هظفح  لاقو

 عاملا الا يدش يللا هانم ربا وخلا ضن

 نالوا ولت ءايقلا ىذا ی وعيت وف

 قحا وهو «هل هباحصأ نم ههركي نأ هيي هل رجب مل ؛ًاعّرش ًاماركإ ناك ول مايقلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هّقحب ساّئلا فرعأ مهو «ماركإلاب ساّنلا

41 



  ملسملا ىلعف ؛هباحصأ نم هل مايقلا اذه هلق لوسرلا هرك دقف ؛اضيأو

 هب ءادتقا ؛هسفنل كلذ هركي نأ  ةودّقلا يوذو ملعلا لهأ نم ناك اذإ ةّصاخ

 ىتح مكدحأ نمؤي ال٠ : هيَ هلوقل ؛نيملسملا نم هريغل هّهركي نأو هلع

 مهنأل كلذ  مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نم مهب ىلوأ مايقلا اذهل مهتهارك لب

 هل مهّبح ىلإ مهب يدوي كلذو «ضعبل مهضعب مايقلا اوداتعا ؛هوهركي مل نإ

 ياسا تيدا ىف امك رانا هيلع ا يبس وهو

 اذإف «ةيصعملا هذه لثم بحي نأ نم موصعم هّنإف ؛هّللا لوسر كلذك سيلو

 .«هل هتهاركب ىلوأ ملسملا نأ ًاحضاو ناك ؛هل مايقلا هرَك دق كلذ عم ناك

 :تلاق- اهنع هللا يضر  نينمؤملا ٌمأ ةشئاع نع .- 6

 الو ًافيدحالو ًامالك هلت يبنلاب هبشأ ناك سائلا نم ًادحأ تيأر امد

 :تلاق (ةمطاف نم ةسلج

 مث ءاهلّبقف اهيلإ ماق مث ءاهب بحر تّلَبقأ دق اهآر اذإ هلت ئبنلا ناكو
 للت ىبنلا اهاتأ اذإ تناكو ,هناكم ىف اهسلجي ىتح اهب ءاجف اهديب ْذَحأ

 اهَلَّبقو بحرف «هيف ضبق يذلا هضرَم يف هل رع يبنلا ىلع تّلخد اهنإو

 تنك نإ : ءاسنلل تلّقف ! تكحّضف ؛ اهيلإ رسأ مث 3! تكبف < اهيلإ ّرسأو

 ! ءاسّنلا نم يه اذإف ءءاسلا ىلع ًالضف ةأرملا هذهل نأ ىرأل

 يْنِإ :تلاق ؟كل لاق ام : اهُملأسف ! كحضت يه اذإ يكبت يه امديب
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 ! ةَرْذِبْل اذإ

 : لاقف «يلإ رسأ : تلاقف هَ يبنلا ضبق املف

 :لاقف ىلإ رشأ ون تیک ف ىْنِإ»

 . ىنبجعأو كلذب تررسف «اقوحل ىب ىلهأ لو كنإ»

 . مالسإلا يف ةًربنلا تامالع باب ١6 «بقانملا ك- ١ :خ يف ًارصتخم يناثلا هرطش ]
 .[8 298 ۰۹۷ ح ,ةباحصلا لئاضف ك 4 م

 *ي حرشلا

 الو ًافيدح الو ًامالك هني هلع يِّئلاب ةَبشا ناك سالا نم ادحأ تيأر ام)
 تيأرام) :هريغو ( ۰ ٠۲۹ ) «يذمرتلا نتس حيحص# يف : (ةمطاف نم ةسلج

 تدب ةمطاف نم اهدوعقو اهمايق يف هللا لوسربًايدهو الدو اع يشأ ادحا
 .( هع للي هللا لوسر

 تفي (ًاعّْمس َهّبشأ ًادحأ تیار ام)»:(۳۷۲/۱۰) (ةفحتلا» يف ءاج

 حتف» يف لاق «نوکسف حتفب ايمو ) مال ديدشت دشتو لاد حتفب (ًالدو ) نوكسف
 لاحلا نسحو ةقيرطلاو ةئيهلا اهانعمف يناعملا ةبراقتم ظافلألا هذه : ( دودولا

 . ىهتنا . كلذ وحنو

 امو اهلكش وهو ةأرما لد نم هلصأو لئامشلا نسحب ر

 نم ناسنإلا ىلع ىري ام ىلإ تمسلاب تراشأ اهنأك :يتشبروتلا لاق
 هكلسي ام ىلإو «راقولاو ةنيكسلا نم ىّلحتي ام يدهلابو هَّلل عضاوتلاو عوشخلا

 .(ثيدحلا طلو قلخلا نسح لادلابو يضرملا جهنملا نم
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 اهيلإ ماق مث ءاهب بحر تّلَبقأ دق اهآر اذإ ت يبنلا ناكو : تلاق)

 . فيضلل مايقلا هيفو ءاهوحنو ةغلابلا هتنبا بألا ليبقت زاوج هيف :(اهلّبقف

 يبثلا اهاتأ اذإ تناكو «هناكم يف اهّسلجي ىتح اهب ءاجف اهديب ْذَخأ مث )

E Eافلا لوف را وعمر: منتشر كاكاو يول كتاف  
 . د يباب ءادتقالا هيفو ءاهدلاو ةغلابلا

 اهلبقو بحرف هيف ضب يذلا هضرُم يف هلل يبل ىلع تلد اهأو)
 . رس اهمّلك :يأ :اهيلإ رسا : ( !تككبف ءاهيلإ ٌرسأو

 رسب اهملعأو اهاجان :اهيلإٌرسأ :(!تكحّضف ءاهيلإٌرَسأ مث)
 .ةلّقثملا نم ةفّقخم : نإ :(ْنِإ :ءاسنلل تلقف)

 يف : ا يه اذإف ءءاسّنلا ىلع ًالضف ةأرملا هذهل نأ ىرأل تنك

 لقعأ نم هذه نأ نظأل تنك نإ )۳٠۳۹(: « يذمرستلا ننس حيحصو

 1 1 .(انئاسن

 (يذمرتلا ننس حيحص)» يف :(!كحضت يه اذإ يكبت يه امنيب)

 هيلع تّبكاف ةمطاف تلَّخد هب بتلا ضرم اًملف ...» :ًاضيأ )۳٠۳۹(

 .(تكحضف اهسأر تّعفر مث هيلع تّبكأ مث « تّكبف اهسأر تَعَفر مث هلق

 ٌرسلا يشفي يذلا وهو :( !ةَّرْذَبل اذإ يّنِإ :تلاق ؟كل لاق ام :اهٌتلأسف)

 .مدقتو «هعمسي ام رهظيو

 !عمتجلا ىلع مهرطخ دشأ امو ءالؤه رثكأ امو

 عيذأ : يأ .«هرس هللا لوسر ىلع يشفأل تنك ام : «نيخيشلل» ظفل يفو

 و

 .رشنأو
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 ظفل يف :(تّيم يّنِإ :لاقف يِلِإَرَّسأ :تلاقف هلق يبنلا ضبف املف)

 كيلع ىلامب كيلع تّمّرع : تلق هع هللا لوسر ىّفوَت املف» : «نيخيشلل»

Ns aيف «نآرقلا هضراعي ناك ليربج نأ  

 دق الإ لجألا ىرأ ال يّنِإو «نيترم نآلا هّضراع هّنِإو داموا م رك

 . ( يربصاو هللا ىقّتاف «برتقا

 فلاب ترتسم اقول ب ىلعا لوا شل :لانقف ىلإ رسأ مث تكيف

 لب ؛ هلت هل ةرهاظ ةزجعم هذه» )“0/١(: يوونلا لاق :( ينبَّجعأو

 .(كلذك عّقوو هب ًاقاحل هلهأ لأ اهّنأبو «هدعب اهئاقبب ربخأف «ناتزجعم

 2ان هام ينوكت نأ نيصرت الأ ةمطاف ايو : «(نيخيشلا» دنع ظفل يفو

 .(ةمألا هذه ءاسن ةديس وأ ؟نينمؤملا

  اهنع هَّللا ىضر- ةمطافل رهاظ لضف هيفو «سانلا يدي نيب ةاجانملا هيف

 ىف فتصملا كلذل بوب امك «هيرّبخا تام اذإف «هبحاص رسب رابخإلا مدعو

 «هبحاص توم دعب رسلاب رابخإلا زاوج قالطإ فنصملا دارم سيلو «( حيحصلا »

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «لاحلا اذه لثم يف ناك ام لب

 476 - دعاقلا لجرلل لجرلا مايق باب - ۷

 :لاق رباج نع - 75

 سائلا عمسي ركب وبأو دعاق وهو هءارو انيّلصف هلل يتلا شا

 هتالصب انیّلصف < اندعقف انيلإ راشأو ءًامايق انآرف انيلإ تقعلاف «هريبكت
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 : لاق مّلس اًملف ءًادوعُق

 ,دوعُق مهو تيك ولف ىلع نوفر مورلاو سراف لعف اولعفتل متدك نإ»
 ادعاق ىّلص نو ءًامايق اوُلصف ًامئاق ىّلص نإ ؛مكتّمئأب اومتنا ؛ اولعفت الف

 .ًادوعق اوُلصف

 ۸٤[. ح «ةالصلا ك- ؛ :م]

 + حرشلا د

 ساثلا عمسي ركب وبأو عاق وهو هءارو انّيَلِصف ءَ يِبَنلا ىكتشا)

 نم سان هيلع َلَخدف هت هللا لوسر ىكتشا) :( 41؟) ملسم يف : ( هّریبکت

 .(هنودوعي هباحصأ

 لمعلاو ةراشإلا زاوج هيف :( انادّعقف انيلإ راشأو ءًامايق انآرف انيلإ تّفتلاف )

 /١757(. 4) «يوون» .ةجاحلل ةالصلا يف ليلقلا

 هتردق عما ادغاق موماملا ةالبصو +مامإلا ةعباعم هيف: درت همالتغب انيلعفو

 .ادغاق يلب يذلا هامإ زو مانقلا ىلع

 ىلع نوموقي «مورلاو سراف لعف اولَعُفتل متدک نإ :لاق مّلس اًملف)

 هيفا نع مسا يقم راجت الك يود تو كيوكرام

 . نسيكرشمل اب

 اوُلصف ًادعاق ىّلص إو ًامايق اوُلصف ًامئاق ىَّلص نإ ؛مكتّمئأب اوّمعتا)

 ءاش نإ يتايسو «دوعقلاو مايقلا يف همامإل مومأملا ةعباتم بوجو هيف : (ًادوعُق

 .(دعاق مامإلاو اوموقت الو ١ : ظفلب  ىلاعت هللا
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 47٠ هيف ىلع هدي عضيلف بءاغت اذإ باب _ ۸

 : لاق هع يبثلا نع «ديعس يبأ نع - 4

 .«هيف لخدي ناطيشلا ّنِإف ؛هيفب هدي عضيلف مكدحأ بعءاغت اذإ»

 .[8 0مم هال ح (قئاقرلاو دهزلا ك ۳ :م]

 ب حرشلا د

 )71١14/١(: («ضيفلا) يف لاق :(هيفب هدي عّضيلف مكدحأ بءاغت اذإ)

 لئابح نم وه يذلا ِموُنلاو ءلسكلل بلاجلا مومذملا هلعف ىلع ًارتس»
 .( ناطيشلا

 همجح يف مظاعتيو رغاصتي ناطيشلا نال :(هيف لدي ناطيشلا نف )

 .مدلا یرجَم يرجي وهو «همسجو

 هوركم ءيشل َحّيفنا اذإ مفلا نال ةلاحلا هذه صحو » :«ضيفلا يف ءاجو

 يرجي ؛مدآ نبا فوج نم نکمتم ناطيشلا نف «ناطيشلل ًاقيرط راص ًاعرش

 . (مدلا ىرجُم هنم

 ام هدريلف مكدحأ بءاشت اذإف» :ظفلب (919/105) مقرب مدقتو

 .( عاطتسا

 : لاق سابع نبا نع ۔ 04

 .«ناطيشلا نم وه انف ؛ هيف ىلع هدي عضيلف بءاغت اذإ»



 يج ےس ںیہ
 ېی وزا 25 ےک

 +٭ حرشلا +

 هدا ا سلو

 كحضو ناطيشلا هّيحأو هلا ههرك اذلو ا عوسو ر ةلفغلا ثرويو

 .(۲۱/۸) (ةفحت ) . (هنم

 471 ۔ ؟ هريغ سأر دحأ ىلفي له باب 2 ۹

 : لاق كلام نب سنا نع - 4۹

 تحت تناكو۔ همعطتف ناحلم تنب مارح ّمأ ىلع لخدي هب بلا ناک

 ظقيتسا مث مانف «هسأر يلفت تلعجو ,هتمعطأف- تماّصلا نب ةدابع

 .«كحضي

 ك- 78 :م .ءاسنلاو لاجرلل ةداهشلاو داهجلاب ءاعدلا ب_ * «داهجلا ك ه5 :خ]

 2151415٠ ١57[. ح «ةرامإلا

 ب حرشلا

 يوونلا لاق : ا ل ع يبنلا ناك )

 ةيفيك يف اوفلتخاو هيَ هل امرحَم تناك اهنأ ىلع ءاملٌعلا ىّمتا» :(ها//1

 . ةعاضرلا نم هتالاخ ىدحإ تناك :هريغو ربلا دبع نبا لاقف كلذ

 نفهم تناك ا يع نأل و ةلاغت تناك لين ةورقلا لاقو
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 أ :(هسأر يلفت تلّمجو هْتَمَعطاف- تماصلا نب ةدابع تحت تناكو )

 . بابلا دهاش اذهو «هيف ام شتفت

 سأر يلف ببس لب «ءيش هَ تع هيباز يف تركي انا مزاج و :ظفاحلا لاق

 يناليجلا هركذو (حتف) . .«ةحارإلا ببس ىلفلا نإف « هع هني هتحارإ هع هللا لوز

 .(لضفلا» ىف

 يف امك  مالسلاو ةالصلا هيلع اهآر ايؤرل :( كحضي ظّقيتسا مث مانف)

 :تلاق سنأ ةلاخ ىهو مارح مأ نع» : كلام نب سنأ ثيدح نم (نيحيحصلا »

 ان ت كسي رهو طقم انا ءاقلعع لان اهو اانا

 ! يمأو تنأ يبأب هللا لوسر اي ككحضي

 .ةرسألا ىلع كولملاك رحبلا رهظ نوبكري يتمأ نم اموق تيرا : لاق

 ظّقيتساف مان مث : تلاق «مهنم كنإف : لاق «مهنم ينلعجي نأ هللا عدا تلقف

 ينلعجي نأ هللا عذا :تلقف «هتلاقم لثم لاقف ؟هّتلاسف كحضي وهو ًاضيأ

 .نيلوألا نم تنأ : لاق «مهنم

 نأ ملف «هعم اهّلّمحف رحبلا يف ذ ازغف «دعب تماصلا نب ةدابع اهجوزتف : لاق

EEEدل  EE 

 : لاق يدٌعّسلا مصاع نب سيق نع - ۰

 .«ربولا لهأ ديس اذهو ش
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 الو بلاط نم ةعبّت هيف يلع سيل يذلا لالا ام ! هللا لوسر اي :تلقف
 لل : هلي هللا لوسر لاقف ؟ فيض نم

 ىطعأ نم الإ «نيعلا باحصأل ليوو «نوتس رثكألاو «نوعبرأ لاملا معن»
 .«رَتعُلاو عناقلا معطأو لّكأف «ةنيمسلا رحنو «ةريزغلا حنمو ؛ةميركلا

 نم هيف انأ داوب ُلَحُي ال !قالخألا هذه مركأ ام !هَللا لوسر اي : تلق
 ْ : لاقف «يمعن ةرثك

 : لاق «بانلا يطعأو «ركبلا يطعأ : تلق «؟ ةيطعلاب عنصت فيك »

 : لاق .ةئاملا حنمأل ينإ : لاق «؟ةحينلا يف عنصت فيك »

 عزوي الو «مهلابحب ساّنلا ودغي : لاق «؟ةّقورْطلا يف عنصت فيك

 لاقف «هدری ره نوکی ىتح «هل ادب ام كسمُيف :همطتخي لمج نم لجر

 : لاق ء[يلام :لاق] «؟كيلاوم لام مأ كيلإ بحأ كّلامف»

 دا اف عا را ئا تا ام كنا م كاا

 1 .«كيلاوم

 . اهددع نقل تعجر نئل مرج ال : تلقف

 نل مكّنِإف ؛ينع اوذخ «ينب اي : لاقف هينب عمج توما هرضح اًملف

 . ينم مكل حصنأ وه دحأ نع اوذخأت

 يبنلا تعمس دقو ؛هيلع حتي مل هت هّللا لوسر ّنِإف ؛يلع اوحودت ال

 اودوسو ءاهيف يّلصأ تنك يتلا يبايث يف ينودّقكو «ةحاينلا نع ىهني هلل
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 اذإو ,ةفيلَخ مكيف مكيبأل لري مل مكرباكأ موس اذإ مكلف ؛ مكرباكأ
 .مكيف اودهزو «ساّنلا ىلع مكرباكأ ناه مكرغاصأ متدوس

 ؛ةلأسملاو مكاّيإو «سانلا بّلط نع ىنغ هيف كإف ؛مكشيع اوحلصأو

 .ءرملا بسك رخآ اهّنإف
 اذه نيبو ينيب ءيش نوكي ناك هّنِإف ؛يربق يلع اووسف ينومعنفد اذإو

 مكيلع لخدي ًأرمأ يتأي نأ اهيفس نمآ الف «تاشامخ لئاو نب ركب نم يحلا

 (كردتسملا) يف مكاحملاو «دايز يبأ نب دايز ةمجرت يف نابح نبا هجرخأ]

٠ .[OUY/T)۰ ۰  

 د حرشلا

 الا لور اي تاق لا لدا دنس ااه لاق هلو هللا لوفر تاز

 ام ةّعبَتلاب ديري :(؟فيض نم الو بلاط نم ةعبّت هيف يلع سيل يذلا لاا

 1 ا بئاون نم لاملا عّبتي

 باحصأل ٌليوو «نوتس رثكألاو «نوعبرأ لالا معن : هلي هللا لوسر لاقفر

 .حيوو ليو يف مالكلا مدقت : (نيغلا

 . ةئام عمج :نيئملا باحصأ

 .اهبحاص ىلع ةزيزعلا ةسيفنلا : يأ :( ةيركلا ىطعأ نم ألإ)

 .نبللا ةريثك :يأ : ( ةريزغلا حنمو )

 ةقانلا يهو «ةحينملا دارأ :ةريزغلا حنم» :(ثيدحلا بيرغ» يف يباطخلا لاق

 . «اهلهأ ىلإ درت مث اهنّبلل راعُت ّردلا تاذ ةاشلا" وأ
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 نم ريسيلاب ىضرلا : عونقلا نم وه : ا

 عنقي - حتفلاب م عنقو «يضر اذإ- رسكلاب ةعانقو ًاعونُ عنقي عنق دقو ؛ءاطعلا

 .« ةياهنلا» . لأس اذإ :ًاعونُق

 . بّلط ريغ نم لاؤسلل ضرعتي يذلا وه : (رَبْعْلاو )

 يف (رتعملاو عناقلا) : يتماك يف ليصفتو ةدايز «يوغبلا ريسفت » يفو

 . تكش نإ هيلإ عجراف [] ةيآلا جحلا ةروس ريسفت

 ام» : « دئاوزلا عمجم » يف : ( قالخألا هذه مّركأ ام ا!هَّللا لوسر اي : تلق)

 5 (اهنسحأو قالخألا هذه مركأ

 عقي ام رثكأو «مئاسلا لاملا : مَعّنلا :( يمَحَن ةرثك نم هيف ان داوب لحي ال)

 . «(طيسولا» .لبإلا ىلع مسالا اذه

  حتفلاب ركّبلا : (ركبلا يطعأ :تلق «؟ةيطعلاب عنصت فيك :لاقف)

 .« ةياهنلا» .ةركّب : ىثنألاو ساّنلا نم مالغلا ةلزنمب لبإلا نم ّىتفلا

 .كلذ لبق لمحت مل يتلا وأ ءادحاو انطب تّدلو يتلا ةقانلا :رسكلابو

 .(ناسللا»

 .اهتس : يأ ءاهبان لاط يتلا ةّمرّهلا ةقانلا يه : ( باّتلا يطعأو )

 عنصت فيك :لاق .ةئاملا حنمأل يإ :لاق ؟ةحينلا يف عنصت فيك :لاق)

 نآو «بارضلا تّقحتسا ىتلا ةقانلا ىهو «ةقورّطلا لُحف ديري : (؟ةّفوُرَّطلا ىف

 :قرطت نأ اهل

 بيرغ» . هلبإ يف برضَي الحف هتيطعأ :يأ هُيْقرطأف نالف ىنقرطتسا : لاقي

 . يباطخلل « ثيدحلا
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 . لبإلا اهب نر يتلا لابحلا ينعي :( مهلابحب سائلا ودغي :لاق )

 .هنع هتففك :يأ ؛رمآلا نع لجرلا تعزو :لاقي :( لجر عزوي الو )

 نم لبح ذَخؤي نأ ريعبلا ماطخ » :(ةياهنلا» يف لاق :( همطتخي لمج نم )

 رخآلا فرّطلا هيف شي مث «ةقلح هيفرط دحأ يف لعجيف ناتك وأ رْعش وأ فيل

 .(ريعبلا داقي مث «ةقلحلاك ريصُي ىتح

 ّدرلا يف هلجعتسي ال :يأ :(هّدري وه نوكي ىتح «هلادبام كسميف)

 .ةداعإلاو

 لاق «ىلوم عمج :( ؟كيلاوَم لام مأ كيلإ بحأ كّلامف : هي ّيِبّنلا لاقف)
 خألاو بألا لغم «هالوم وه ناسنإلل يلو لَك » :«ثيدحلا بيرغ» يف ديبع وبأ

 ١[«. :ميرم] 4 يئارو نم يلاوملا تفخ ينإو ] : ىلاعت

 تّيطعأ وأ «تّيَئفاف تلك! ام كلام نم كل امف :لاق «يلام :لاق)

 .(ةياهنلا) .هيف فّقوتت ملو ,كءاطع هيف تذفنأ : يأ :( تّيضمأف

 مدقتملا ثيدحلا يف هيَ هلوقك اذهو .ةثرولل : يأ :(كيلاومل هرئاسو )

 لوسر اي :اولاق «؟هلام نم هيلإ بحأ هثراو لام مكُيأ):(4١167/1١)

 هللا لوسر لاقف «هثراو لام نم هيلإ بحأ هلام الإ دحأ انم ام !هّللا

 : هع

 ام كلام «هلام نم هيلإ ّبحأ هثراو لام الإ دحأ مكنم سيل هنأ اوملعا

 ترشا ا كنزا لا «تمّدق

 . ىلب :ليقو اقح : يأ :( مَرَج ال : تلقف)
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 . لمعلا ىلإ ةعراسملاو ةظعوملاب عافتنالا هيف : ( اهّدّدع نّلقأل تعج نقلا

 اوذخأت نل مكنإف ؛ينع اوذُخ «ينب اي :لاقف هينب عّمج تولا د القو
 حتي مل هع هللا لوسر نف ؛يلعاوحونت ال . ينم مكل حصنأ وه دحأ نع
 حني مل هللا لوسر نف :يأ :(ةحاينلا نع ىهني هت يبنلا تعمس دقو «هيلع
 حتي ملو يلع حاني فيكف «ينم ريخ وهو ءانتودقو انتوسأ وهو «هيلع

 !هيلع

 اذإ مكّنإف ؛مكرباكأ اودوسو ءاهيف يلصأ تنك يتلا يبايث يف ينونفَكو )
 ناه مكرغاصأ مّتدوس اذإو «ةفيلخ مكيف مكيبأل لري مل مكرباكأ متدوس
 يف كلذ رثأو رباكألا ديوست لضف هيف :( مكيف اودهزو «سانلا ىلع مكرباكأ

 . عمتجملا
 ا

 اهّنإف ؛ةلأسملاو مكاّيإو ءساّنلا بّلط نع ىنغ هيف نف ؛مكّشيع اوحلصأو )
 ءاهرذقأو بسكلا قرط اوسأ :يأ :ءرملا بسك رخآ اهنإف :( ءرملا بسك رخآ

 .اهولعجا :يأ :رمآلا ىنعمب ةيربخ ةلمج ىهو

 اذه نيبو ينيب ءيش نوكي ناك هنإف ؛يربق يلع اووسف ينومتنفد اذإو)

 ميلع لخدي أرمأ يتاي نأ اهيفّس ْنَمآ الف «تاشامخ لئاو نب ركب نم يحل ا

 «تايانجو تاحارج :يأ :ةشامُخ اهدحاو :تاشامدلا :( مكنيد قف ايف
o o o» 5 3 0 0 

 وأ « برض وأ حرج وأ عدج وأ يطق نم «ةيدلاو لتقلا نود ناك ام لك ىهو

 .(«ةياهنلا) .ىذألا عاونأ نم كلذ وحنو «بهت

 ىف تاشامخ عنهتيبو ىقيب تناك اھا )1١١/۳(: (كردتسملا) يفو

 اودسفيو مهايند مهيلع اودسفتف «يربق نم ينوشبتي نأ فاخأق «ةيلهاجلا

 .(مكترخآ مكيلع
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 هيفو  هنع هللا يضر مصاع نب سيق لضف :اهنم ةريثك دئاوف صنلا يفو
 عانطصاو «ةقدصلاو نواعتلاو قافنإلا ىلع ثحلاو يلاملا لماعتلا يف ةماه دعاوق

 . ةلأسملا نع يهنلاو «ةعورشملا لئاسولاب لاما

 .( 751 / ؟ا/ا/) رظناو

 ضعو سأرلا كيرحت باب 2 ١

 477 - بجعتلا دنع نيتفّشلا

 1787١//901((. نيباب دعب ىتآلا رذ ىبأ ثيدح هتحب دنسأ :تلق»

 هذخف ىلع هدي لجرلا برض باب 2 ۱

 CTT ءىشلا وأ بجعتلا دنع

 نديم يضرم ا عيول - 40011

 نأ ءاش اذإف ءهّللا دنع انسفنأ امّنِإ ! هللا لوسر اي: تلقف (؟نوّلصت الأ»

 م

 .[ه 4 : فهكلا] 4 ًالدج ءيش رثكأ ناسنإلا تاكو إف : لوقي هذخف

 ةالص ك- 5 :م .ليللا ةالص ىلع هع يبنلا ضيرحت ب ه ,دجهتلا ك- ٠۹ :خ]

 .[ 7١5 ح «نيرفاسملا
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 مح يح رج
 یی وزد ند مح

 ٭ حرشلا د“

 . اليل هاتأ : هّقَرَط : ( هيَ يتلا تدب ةمطافو قرط هلت هللا لوسر نأ )

 . هوحنو ليللا مايق ىلع ُثحلا هيفو . ضرع ةادأ :ال :( ؟نولصت الأ :لاقف)

 ام الول :ريرج نبا لاق» ن اف سا ( ٠١۱/۳ (ليلدلا) يف ءاج

 نباو هتنبا عم اذه لعفي ناك ام ؛ليللا يف ذ ةالصلا لضف مظع نم هلع يبنلا ملع

 ىلع ةليضفلا كلت امهل راتخا هنكل « ءانگس هقلخل هللا هلعج تقو يف هّمع

 ا نلعب اننا و ر

 : (!اّعَعَب اتقي نأ ءاش اذإف هللا دنع انسفنأ امن !هللا لوسر اي : تلقف)

 يف تمت مل يتلاو اهتوم نيح سفنألا ىفوتي هللا ل : ی ر نم ينتسب
 « ىَّمسُم لجأ ىلإ ىرخألا لسريو توما اهِيَلَع ىَضَق يتلا كسميف اهماتم
 ..[ ٤١ :رمرزلا |

 نوكي توكسلا نأ هيف : (- ًاكيش لإ عجري ملو هلت يبنلا فّرّصناف )

 .(ةدمع)» .اباوج

 هدي لجرلا برض بابلا دهاش اذه : (هذخَف برضي ريدم وهو تعمس مث )

 .ءيشلا وأ بجعتلا دنع هذخف ىلع

 «ناسنإلا» يف ماللا :(4 ًالدج ءيش رّثكأ ناسنإلا ناكو# :لوقي)

 .«ةدمع» .رافكلا صوصخل ال مومعلل

 : ينامركلا لاق» ی ع ۰۳۱٤/۱۳ ۳٠١( ) (حتفلا» يف ءاج

 «نّسحأ وهف ضئارفلل ناك امف ءنّسحأو نّسحو حيبق هنمو ماصخلا وه ؛لادجلا

 مقرا لاك ضيعت ويل لااا جعل ناك مح يوما حست لالي ش
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 .رهاظلا وه اذهو «ًاعاونأ عّونتي هرابتعابف «قيرطلل عبات

 . مارحلا يف ناك ام وهو حبقأ ىلإ حيبقلا عيونت هتافو

sSمث نمو ءًاهجّتُم هب جتحا ام ناك إو «  

 ماقو لّفتما ناك ولو «ةالصلا ىلإ مايقلاب كلذ عم همزلُي ملو ةيآلا يع يبنلا الت

 . ىلوأ ناكل

 ؛هنم هل دب الاميف ناك اذإف «لادجلا بتارم ىلإ ةراشإلا هنم ذَخؤُيو

 ىلإ بست رومألا هيلع ركنُي يذلا زواج نإف «قحلاب قحلا رصن نّيعت

 كرت ىلإ ةراشإلاو رمألا درجمب هيف ىفتكا حابم يف ناك نإو ءريصقتلا

 .ىلوألا

 هل يغبني هّنأو ؛لعفلاو لوقلاب هسفن نع عافّدلا ىلع عبط ناسنإلا نأ هيفو

 الإ عقدي ال نأو «بجاو ريغ يف تناك ولو «ةحيصتلا لبقي نأ هسفن دهاجي نأ

 . طيرفت الو طارفإ ريغ نم ؛ةلدتعم قيرطب

 دئاوفلا نم يدخل ا اذه ىف :ةرشج با نب دمتم ربا خينشلا لاقو

 عّبط نم ةلفغلا نال «بحاصلاو بيرقلا ًاصوصخ ؛لفاغلل ريكذتلا ةيعورشم

 «هيلع نوعلاو ريخلا ريك ذتب هّبحي نمو هّسفن دّقفتي نأ ءرملل يغبنيف «رشبلا
 ضعب هبرض زاوجو ؛هريغب قّلعتي اميف ؛هَّسفن صخشلا ةثداحم زاوج هيفو

 .(فسألا اذكو بجعتلا دنع هئاضعأ

  هنع ىلاعت هللا يضر - يلعل ٌةبقنم هيفو» :(1175/177) (ةدمعلا) يف ءاجو

 ىلع هغيلبتو ملعلا رشن ةحلصم مّدقف ؛ةضاضغ ىندأ هيلع هيف ام لّقن ثيح
o 

 ةمتك



 لفاونلا يف دّدشي نأ مامإلل سيل هنأ : بّلهملا نع لاطب نبا لمن ام هيفو
 هّنأل ؛«هّللا ديب انسفنأ» :  هنع ىلاعت هللا يضر يلع لوقب هي عنق ثيح

 .هرّذعأ ام ًاضرف ناك ولو «لّقنتلا نع رذعلا يف حيحص مالك

 . «ىلاعت هّللا ديب ٌةكَسِمُم مئانلا سفن نأ ىلإ ةراشإ هيفو

 : لاق «ةريره يبأ نع نيزر يبأ نع - كك غض

 بذكأ يأ نومعزتأ قارعلا لهأ اي :لوقيو هديب هتهبج برضي هتيأر
 تعمسل دهشأ ! ؟مّنأملا يَلَعو انهلا مكل نوكيأ ! ؟ هلع هللا لوسر ىلع
 :لوقي هلي هللا لوسر

 .«هحلصي ىتح ىرخألا هلعن يف شم الف ءمكدحأ عسش عطقنا اذإ»

 .[ ٦۹ ح «ةنيزلاو سابللا ك- ۷ :م]

 ي حرشلا

 :(لوقيو هديب هَتهبج برضي هتيأر : لاق «ةريره يبأ نع نيزر يبأ نع )
 .بابلا دهاش اذه

 مكل نوكيأ !؟ هل هللا لوسر ىلع بذا ينأ نومعزتأ قاربعلا لهأ اي)
 نوُدحَت مكُنِإالا) )۲٠۹۸(: (ملسم حيحصو يف :(1؟ مّنأملا يَلَعو انهملا

 . «!لضأو اودّنهتل هل هللا لوسر ىلع بذا يْنَأ

 نولّماتي ظاعولاو ءابطخلا تيل :( :لوقي هلت هللا لوسر تعمسل دهشأ) ٠
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Aيبنلا مالك ميظعتو تّيعتلاو صيحمتلا يف ًاجهنم اهولعجيل  

 وهو م دحأ وه :عسشلا :(مكدحأ عسش عطقنا اذإ)

 ردص يف يذلا بقشلا يف هّقرط لَحديو نيّعّبصألا نيب لنَّخدي يذلا

 .عسشلا هيف دقعي يذلا رّيّسلا مامّرلاو .مامّرلا يف دودشملا لعّنلا

 , ( ةياهنلا»

 ظافلألا ضعب يف :شمي الف : (هّحلصي ىتح ىرخألا هلن يف شمي الف)

 انه وه امك ءايلا فذحب اهضعب يفو «يفنلا ىلع (اللا) لمحتف ءايلاب

 . يهنلا ىلع ( اللا ) لّمحتف

 ذخف لجرلا برض اذإ باب

 44 - اءوس هب دري ملو هيخأ

 :لاق ءاربلا ةيلاعلا ىبأ نع - ۳ / ٥۷

 ىتح : لاق هبسحأ- ةبرض يذخُف برّضف ؟ رمأت امف ةالصلا رّخأ دق دايز نبا
 برضف ؛ ل ل لاق مئ اهيف رّثأ

 :لاقف < كذخُف تبرض امك يذخف

 يبأب : تلق ! هيتفش ىلع ضعو .هسأر كَرحف ,ءوضوب هلع ئبنلا تيتأ]

 : لاق ؟كتيذآ ءىّمأو تنأ

 .«اهتقول ةالصلا نورخۇي- ةّمئأ وأ- ءارمأ كردت كّنكلو ءالو
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 [:لاق ؟ىنرمأت امف : تلق

 : ةياور ىفور لقت الو لصف مهعُم تكردأ نإف ؛اهتقول ةالصلا لص»
 .«(ىّلصأ الف تيلص دق (:نلوقت الو

 .[۲۳۹ ۰۲۳۸ ح ,دجاسملا ك ه :م]

 دب حرشلا *“

 نبا ّنِإ :هل تلقف ءسّلَجف ءَأَيسرُك هل تيقلاف ءتماصلا نب هّللادبع يبرم )
 ر ی لاق بخ ةر ند برف ا ابك ةاليصلا ر خا دق دايز

 دهاش وه امك .ًاءوس كلذب ديري الو هيخأ ذخُف لجرلا برض هيف : (ءاهيف
 . بابلا

 تْبرض امك يذخف بّرضف «يتئلاس امك ٌرذ ابا يليلَخ تلاس :لاق مث )
 .هؤام- حتفلاب :  ءوضولا : ( ءوضوب هلع يبنلا تيتأ :لاقف ؛كذخف

 هيف :(؟كُتيذآ ءىّمأو تنأ ىبأب :تلق !هيتفش ىلع ضع ؛هسأر كرحف)

 نع : يأ : (اهتفول ًةالصلا نورَّخؤُي  ةّمئأ وأ  ءارمأ كردت كّنكلو ءال :لاق)

 ءاهتقو عيمج نع مهنم دحأ اهرّخْؤَي ملو «راتخلا اهتقو نع اهريخأت وه امنإ
 .( ١417/8 ) (يوون» .عقاولا وه ام ىلع رابخألا هذه لمح بجوف

 ‹ لصف مهعَم تئردأ نإف ؛اهتقول ةالّصلا لص : لاق ؟ىنرمأت امف :تلق)

 ىلع صرحلا هيف : ( يّلصُأ الف تيّلص دق :نلوقت الو :ةياور يفو لقت الو
 . فالخلا كّرتو ةئتفلا ةراثإ مدع ىلع اضيأ صرحلاو «تقولا لوأ ةعامجلا ةالص
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 ٌبَحتسي اهتقو لوأ نع اهَرَّخأ اذإ مامإلا نأ هيفو» :( ١ 48/5 ) يوونلا لاق

 عمجيف «مامإلا عم اهيّلِصي مث ءادرفنم تقولا لو يف اهيّلصي نأ موماملل
 .(ةعامجلاو تقولا لّوُأ ىّتيضف

 :رمع نب هّللادبع نع 9 2("

 براق دقو «ةّلاغَم ينب مُطُأ يف ناملغلا عم بعلي هودجو ىتح «داَّيص نبا

 مث هديب هرهظ هلت يِبَنلا برض ىتح رعشي ملف .مّلُحخلا ذئموي داّيص نبا

 ْ :لاق

 !نييمألا لوسر كّنأ دهشأ : لاقف هيلإ رظنف (؟ِهّللا لوسر ىنأ دهشتأ»

 : لاق مث هلع يبتلا هصرف ؟هَللا لوسر ينأ دهشسف :دايص نبا لاق
 :دايص نبا لاقف (؟ىرت اذام» :دايص نبال لاق مث ««هلوسرو هّللاب تىمآ)»

 .بذاكو قداص ىنيتأي

 كل َتأَبَْح ينإ» : هلت يبّنلا لاق ««رمألا كيلع طلخ» هت يبنلا لاقف

 : لاق «َخدلا وه : لاق «ًائيبخ

 .(كردق دعت ملف ءأسحا»

 : هلع يبثلا لاقف ؟ هقنع برضأ نأ هيف يل نذأتأ هللا لوسر اي :رمع لاق

 .«هلتق يف كل ريخ الف وه كي نإو هيلع ٌطّلست ال وه كي نإ»

 ي« حرشلا دع

 : (هباحصأ نم طهر يف هلع هللا لوسر عم قّلطنا باطخلا نب ّرَمع نأ )
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 .ةرشعلا نود ةباضعلا ةطهرلا

 . هّتهجوأ هّتيحان : يأ :( دايص نبا لبق )

 ١ نصح : يأ : مّطُأ : ( مُّطَأ يف ناملغلا عم بعلي هودجو ىتح .

 .(ةدمعلا ) يف امك. ةعاضق نم يه ليقو «راصنألا نم نطب : ( ةّلاغم ينب )

 ام لك ةلاَغَم ونبو :يضاقلا لاق» :( 59/١4 (يوونلا حرش ١ يف ءاج و

 . « هلل هللا لوسر دجسم َلبقتسم طالبلا رخآ تققو اذإ كنيمي ىلع ناك

 . غولبلا براق : يأ : ( مّلُخلا ذئموي داّيص نبا براق دقو )

 لوسر يڻا دهشتأ :لاق مث هديب هرهظ هلت يبنلا برض ىتح ٌرعشي ملف)

 .(هحيحص) يف فنصملا هدافأ امك يبصلا ىلع مالسإلا ضرع هيف : ( هللا

 نال ؛نوّيَمألا برعلل ليق :(!نييمألا لوسر كّنأ دهشأ :لاقف هنيلإ رظنف )

 ةدالو لّصأ ىلع مه نم نيّيَمَألاِب ديريو ةميدع وأ ةزيزع مهيف تناك ةباتكلا

 . ىلوألا مهتلبج ىلع مهف «باسحلاو ةباتكلا اومّلعتي مل ؛مهمأ

 .ًاطقتلم « ةياهنلا» . بنكي ال يذلا ّيمألا ليقو

 هطعض : يأ :( هلع يبنلا هصرف ؟هَّللا لوسر يأ دّهشتف :داّمص نبا لاق)

 .(هضقفرف) (نيحيحصلا» يفو «هضرف : لصألاو «ضعب ىلإ هضعب مض ىتح

 خّسُن رثكأ يف وه اذكه «هضفرف) :( 5 /1/) («يوونلا حرش » يف ءاجو

 . ةمجعملا داضلاب هضفرف اندالب

 صُفرلا : مهضعب لاق «ةلمهملا داصلاب ةعامجلا نع هيف انتياور : يضاقلا لاقو

 .نيسلاب سْفرلا لثم لجرلاب برَضلا «ةلمهملا داصلاب

۹۵ 



 لوصأ يف ةظفللا هذه دجأ مل نكل :لاق «هانعم وهف اذه حص نإف لاق
 .ةغللا

 .مهو وهو «ةمجعم داضب هَّضَفَرَف يميمتلا يضاقلا ةياور يف عقوو لاق

 الو ؛ةلمهملا داصلاو فاقلاب هصّقرف يزورملا ةياور نم يراخبلا يفو :لاق
 .ةمجعم داضب هضفرف بدألا باتك يف يراخبلا يفو «هل هجو

 ّمض ىتح هطَغَّض :يأ ةلمهم داصب هصرف «هبيرغ» يف يباطخلا هاورو لاق

 . 4 صوصْرُم ناینب ف ىلاعت هلوق هنمو «ضعب ىلإ هضعب
 هسأيل مالسإلا هلاؤس كرت : يأ ةمجعملاب هِضَفَر ىنعم نوكي نأ زوجيو :تلق

 1 .ملعأ هّللاو ءىري امع هلاؤس يف عرش مث لكنيح هنم

 هضعب مض :يأ) :لاقو ًاضيأ ةلمهملا داصلاب «ةياهنلا» يف ريثألا نبا هركذو

 . ملعأ هّللاو «حجارلا وهو « ضعب ىلإ

 نبا لاقف ؟یرت اذام :داّيِص نبال لاق مث «هلوسرو هّللاب تنمآ : لاق مث )
 .ءاملا ىلع اشر یر :( ۲۹۲۰ ) ملسم يف : ( بذاكو قداص ينيتاي : داّيص

 ؟ ىَرَت امو .رحبلا ىلع سيلبإ شرع یرت د هل هللا لوسر لاقف
 سبل : نع هللا لوسر لاقف 1 ان نييذاك وأ ًايذاكو نيقداص ىرأ :لاق

 1 1 . ( هوعد .هيلع

 مضب :طلخ :«ةدمعلا» يف لاق :(رمألا كيلع طلخ هلع يبنلا لاقف)

 .«سبُل ةففخلا ماللا رسكو ءاخلا

 .كل ترمضأ :يأ : (ًائيبخ كل تأبخ ىلإ : هيي يبنلا لاق )
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 : لاق «ناخدلا :اهحتفو لادلا مضب» : (ةياهنلا» يف ءاج : (ّحّدلا وه :لاق)

 4 اجدلا يسعي تيبلا قاوز دنع

 : لاطب نبا لاق » :(ه ٠ 5١/١ ) (حتفلا) يف ظفاحلا لاق :(اسخلا :لاق)

 يف برعلا اهُيَلَمعتساو «ةملكلا هذه لّصأ اذه هل ٌداعبإو بلكلل ٌرْجَز اسخا

 .هَّللا طخسي امم ؛هل يغبني ال ام لمَ وأ لاق نم لك

 ادور ارغاص تّكسا هانعم : (أسخا» :نيتلا نبا لاقو

 نلو يبنب تسل :يأ )۱۷١/۸(: «ةدمعلا» يف لاق :( كردق دَ ملف)

 . (ناَهّكلا ردق ينعي زواجت نلف «نهاک تن امتإو «كردق زواجت

 . (كّردق ودعت نلف» :«نيحيحصلا » يفو

 : هلع يبنلا لاقف ؟هّقْنع برضأ نأ هيف يل نذأتأ هللا لوسر اي :رمع لاق)

 « حتفلا » يف لاق : ( هلتق يف كل َريخ الف وه كي نإو «هيلع طأست ال وه كي نإ

 ال هّنإف ؛لّعفَيو جّرخُي هنأ هللا ملع يف قبس ناك نإ هنأ ديري»:( ) ۱۱/٩۱٤

 . (لعفي ام لعفي نأ ىلإ ءىجيس هنآ هملع يف قبس نم لّتق ىلع كردقي
 .مالسلا هيلع ىسيع دي ىلع هلتق نأ ؛هنم رَخآ نطوم يف ليلعتلا ءاجو

 بابب هکر دی ىتح هبلطيف) هيفو «(191177) ملسم ثيدح يف تباث اذهو

 . (هّلئقيف دل

 :رمع نب هّللادبع لاق - 17ه

 لخنلا ىلإ اموي يراصنألا بعك نب يبأو وه هب ىبنلا كلذ دعب قّلّطنا
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 عوذجب يقي لَ يِبْنلا قفط هلي يبثلا لحد اذإ ىتح «دايص نبا اهيف يتلا
 عجطضم داّيص نباو «هاري نأ لبق ًاكيش داّيص نبا نم عمسي وهو «لخنلا

 سراب اا تاو
 نبال تلاقف < لْخّنلا عوذجب يقّتي وهو هل هلل يِبنلا داّيص نبا مأ تأرف

 يبنلا لاق «دايص نبا ىهانتف دمحم اذه (همسا وهو) ! فاص يأ : دايص

 : هلع

 .(نّيِبَل هتكرت ول»

 دب حرشلا دب

 ااا ورد ا
 عوذجب يقّني هلي يِبّنلا قفط هلت يبتلا لحد اذإ ىتح ءدايص نبا اهيف يتلا
 ) لامكإلا لامكإ» .لختلا لوصأب رّئستي لعج :يأ :( لخنلا

 وهو : امام يحصد ايل : ( هاري نأ لبق ًائيش داّيص نبا نم عمسي وهو )

ESNفنك نم اعيش حيل هلفهتت ؛ يأ .  

 .امهوحنو رحاس مأ نهاك هلا يف هلاح ةباحصلاو وه ملعيو

 جيلا رويمألا ءانإلا نتف هير. ت و احم ني لارا فک کو
0001000 

 .لْمَح هل ءاسك : (ةفيطق يف هشارف ىلع عجطضم دايص نباو )

 مظعُم يف ةظفللا هذه تّعقو» :( 50 /18) يوونلا لاق : ( ةمّرمَر اهيف هل)
 يف عقوو «نيتلمهم نيءارب اهضعب يفو ءنيِعَّمَجعُم نيءازب ةمزمز ملسم خس
 هّنأو «نيتمجعملاب هنأ ملسم ةاور روهمج نع يضاقلا لقنو «نيهجولاب يراخبلا
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 .(مّهفي الوأ مّهفي داكي

 57 0 # 0 1 تام ۶ 3 كَ 0

 نبال تلاقف «لخنلا عوذجب يقي وهو هيم يبنلا دايص نبا مأ تأرف)

 .دمحم كءارو هبنت : يأ :( دمحم اذه همسا وهو  !فاص يأ :دايص

 . تّكسو ةمزمزلا نم هيف ناك امع ىهتنا : يأ : ىهانت :( دايص نبا ىهانتف )

 . ماقو ضهن : يأ ؛«راثف» : (ملسم حيحص ) يفو

 : يوونلا نع القن (ةاقرملا ١ يف ءاج :(نّيَبَل هكر ول : هلع ىبنلا لاق)

 .(«هنأش مكيلع نوی ام همالك فالتخاب مكل نيب :يأ»

 : هَّللادبع لاق : ۳/۹۸ )|۰

 لاّجدلا َرَكذ مث ,هّلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف ساّئلا يف هلع يبنلا ماق
 :لاقف

 هّموق حون رذنأ دقل «هموق هب رذنأ دقو الإ بن نم امو «هومكرذنأ ينإ»

 هللا َّنأو ,روعأ هنأ نوملعت : هموقل بن ِهّلُقي مل ًالوق هيف مكل لوقأس ْنكلو
 ۰ .«روعأب سيل

 ك- ٠١ :م .؟هيلع ىَّلصي له تامف يبصلا مَّلَسأ اذإ ب٠۸ «زئانجلا ك- 7 :خ]
 .[ 50 ح «ةعاسلا طارشأو نقفلا

 *ي حرشلا وب

 لاجدلا ركذ مث ؛هلهأ وه امب هللا ىلع ىّنثاف سانلا يف هيم يبنلا ماق)

 نم مكيلع افوخ ؛هعّضو نايبب لاجدلا مُكَرْذْنَأ :يأ :(هومٌكرذنأ ىّنإ :لاقف
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 . (ةاقرم ) . هر و هسيبلت

 . هعنتف مظعو هتروطخ ةدّشل : ( هّموق هب رآذنأ دقو الإ يبن نم امو)

 : هموقل يبن همي مل ًالوق هيف مكل لوقأس ¿ نكلو ؛هّموق حون رذنأ دقل)

 يحرم اج ريع وار E لا در يوغا نرملت

 هئيع نأك ‹«ىنميلا نيعلا روعأ لاجّدلا سلا نإ الأ» ا 0

 . (ةيفاط ةبنع

 نوؤرقي مهو ؛ةفصلا هذه نونياعي مهو سالا هعبتي نأ كلذ نم برغألاو
 .ءاملعلا ضعب هدافأ . ر ف ک هنيع نيب

  - 04 VTYلاق رباج نع :

 .(ءام نم تانفح ثالث بات هيام اذإ هي لا ناک

 يخأ نبا اي : لاقف نسحلا ذخف ىلع هديب [رباج] برضو !

 ةلمج نود ها/ ح «ضيحلا ك-” :م .هوحنو عاصلاب لسغلا ب- ” «لسغلا ك ٥ :خا

 . [ذخفلا ىلع برضلا

 ٭ حرشلا *

 ا نق تح ولت اننا ع م سك ناك)
 و

 E E اذخأي هلل ع يبنلا ناك » : (؟55) (فتصملا حيحص» يف



 .(هدسج رئاس ىلع ضيفي مث هسأر ىلع

 :يأ :( !كاذ نم رثكأ يرْعَش نإ !هّللادبع ابأ :دمحم نب نسحلا لاق )

 . تافرغ ثالث نم رثكأ ىلإ جاتحأف

 ٌرْعَش ناك! يخأ نبا اي :لاقف نسحلا ذخم ىلع هديب رباج برضو :لاق)

 نم يفكي ناك ١ :( فّنصملا حيحص» يف : ( بيطأو كرعّش نم َرّثكأ هلع يبنلا

 .( كنم ٌريخو ًارعش كنم ىفوأ وه

 ءاقنإلا نأ ىضتقاف ؛ثالثلاب ىفتكاو :يأ) :( ۳٦۸/١ ) «حتفلا» يف لاق

 الا اج را الوعر اي ا را اح

 هَّلل سائلا ىقتأو نيعرولا ديس هلع ناكو ءدّسجلا عيمج ىلإ ءاملا لاصيإ يف

 هب ىفتكا ام ىلع ةدايزل ا نأ ىلإ رباج ٌراشأف «عاصلاب ىفتكا دقو «هب مهملعأو

 .(هيلإ تفتلي الف ةسوسولا هراثم نوكي دق ٌمّطنت

 ل ل ل ل ا

 يرامي نم ىلع درلا زاوج هيفو «كلذ ىلإ دايقنالاو هل لع يبنلا لعفب جاجتحالا

 هيفو «ملعي ال نم ىلإ داشرإلاو قحلا حاضيإ كلذ نم دصقلا ذإ ملع ريغب

 . ( ءاملا لامعتسا ىف فارسإلا ةيهارك

 4 "6 - سانلا هل موقيو دعقي نأ هرك نم باب "8

 : لاق رباج نع - 30/78

 ,همدق تّكفناف ةلخن عذج ىلع ةنيدماب سرف نم هلي هللا لوسر عرص

 ءادعاق يّلصي رهو هانيتاف -اهنع هللا يضر ةشئاعل ةبرشم يف هدوعن اًنكف
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 انيلصف .ًادعاق ةبوتكملا يَّلصي وهو ىرخأ ةرم هانيتأ مث ءامايق انيلصف
 : لاق ةالصلا ىضق اًملف ءاودُعُفا نأ انيلإ أَمَوأف ءًامايق هقلخ

 الو ءًامايق اوُلصف ًامئاق ىَّلص اذإو .ًادوعُق اوَُلصف ًادعاق مامإلا ىَّلص اذإ»
 .«مهئامظعب سراف لعفت امك ,دعاق مامإلاو اوموقت

 . [دوعق نم يلصي مامإلا ب 8 قالصلا ك ۲ :د]

 + حرشلا د

 . ضرألا ىلع طقس : يأ : ( هلت هللا لوسر عرص)

 .اهوحن وأ اهقاس : يأ :ةلخن عذج : (ةلخن عذج ىلع ةنيدملاب سرف نم )

 نم لّقتنا : مظعلا كفناو «علخلاو نهّولا نم عون :كفلا :(هّمدق تّكفناف)

 .(۳۱۳/۲) «نوع» . ضعب نم هّضعب تنبأ ءيشلا تْمكَكَف لاقي «هلصفم

  ميملا حتفب  :ةبرشم : ( اهنع هللا يضر ةشئاعل ةبرشَم يف هدوعن اتكف)

 . ةفرغلا يهو اهحّتفو ءارلا مضبو ةمجعملا نيشلابو

 ةبرشملا نإف ةبرشم تيمس اذهلو «بارشلاو ماعطلا اهيف ةنازخلاك :ليقو

 .(«نوع» . سائلا هنم برشي يذلا عضوملا يه طقف ءارلا حتفب

 يّلصي وهو ىرخأ ةّرم هانيتأ مث ءًامايق انيَّلصف ءادعاق يلصي وهو ةانيتأف)

 هيفو راشأ :اموأ : (اودُعفا نأ انيلإ امَوأف ءًامايق هّقْلخ انيلصف ءادعاق ةبوتكملا

 . ةجاحل ةداضلا يف ةديومملا ةراشإلا زاوج

 ىّلص اذإو ءادوعُف اوُّلصف ًادعاق مامإلا ىّلص اذإ : لاق ةالصلا ىضق اًملف)

 همامإ ءارو ؛مايقلا ىلع هتردق عم ًادعاق مومأملا ةالص هيف :(ًامايق اوُُلصف ًامئاق



 .ًادعاق ىَلِصُي يذلا

 نع وينلا بف نفاع يزال ا ر
 «نيكرشملابهبفعلا

 كلذ ىلإ ريشي امك ؛هل سانلا موقيو لجرلا دعقي نأ ةيهارك هيفو
 فئصللا دافأف «ةالصلا يف ءاج ّصنلا نأ عم هللا همحر  فّئصمل بيوبت

 مقر ثيدحلا رظناو «ملعأ هَّللاو كلذك ةالصلا جراخ كلذ ةيهارك

 .(؟:8/0؟5)

 [ :رباج] لاق 4

 ال :راصنألا تلاقف .ًادّمحم هاّمسف مالغ راصنألا نم لجرل لوو

 :لاقف ؟ةعاسلا نع هّلأسن قيرطلا يف اندَعَق ىتح «هّللا لوسرب كينْكَن

 .(؟ةعاسلا نع ينولأست ينومتئج»

 : لاق معن :انلُق

 .(ةنس ةا اهيلع يتأي «ةسوفنم سفن نم امد

 ال :راصنألا تلاقف ءادّمحم هاّمسف مالغ راصنألا نم لجرل دلو :انلُق

 لق لا لوسرب كنك

 يسكب ارسكتالو يمنا ارس رابقتألا تدسعأو

 يلا لو و نو AN لل[ ابتلاهم و م ين انو :خ]

 : ۴-0 يتاذآلا هلي کب ارگ الو یاب ارس



 یا3 يو رج
 یو ور تج هج

 *ب حرشلا د

 كينْكَن ال :راصنألا تلاقف ًادّمحم هاَّمسف ٌمالغ راصنألا نم لجرل لوو )

 1 .(845/51559 ثيدحلا رظناو ساقلا انا: فاتحن ال ٠ يأ + هللا لوسرب

 نع ينولأست ينومتفج: لاقف ؟ةعاسلا نع هلأسن قيرطلا يف اندّعق ىتح )

 . ةدولوم :يأ :ةسوفنم.:(ةسوفنم سفن نم ام: لاق «مع : انلُق ؟ةعاّسلا

 ةسوفنم سفن نم ام) :(؟57) ملسمل ةياور يف : ( ةنس ٌةئام اهيلع يتأي)

 | ا صاح مقل

 ةنس ةئام غلبت ةسوفنم سفن نم امو :ًاضيأ ملسمل ةياور يفو

 . (ذعموي ةقولخم سفن لك يه اّمِإ هدنع كلذ انركاذت : ملاس لاقف

 ةليللا كلت تناك ةسوفنم سفن لك نأ دارملاو )٠١/ ٩٠ (: ١ يوونلا لاق

 ال مآ كلذ لبق اهّرمأ لق ءاوس «ةنس ةئام نم رثكأ اهدعب شيعت ال ضرألا ىلع

 .«ةنس ةئام قوف ةليللا كلت دعب دجوي دحأ شيع يفن هيف سيلو

 ال :راصنألا تلاقف ءًادّمحم هاًّمسف ٌمالغ راصنألا نم لجرل دلو :انلُق)
RSاركي الر ينيحتاب مدح نايسنالا يتيح  

 ده يديكي

 ٤ _ باب - ٤۳۹

 :هللادبع ني رباج نغاد 5

 سائلاو ةيلاعلا ضعب نم ًالخاد قوسلا يفرم هل هللا لوسر نأ

 : لاق ّمث «هنذأب دَحآف هلوانتف «[ تيم كَما يذدجب ُرَمَف- هيفنك

١. 



 .«؟ مهردب هل اذه نأ بحي مُكُيأ»

 : لاق ؟هب عنصن امو ,ءيشب انل هنأ بح ام :اولاقف

 .(؟ مكل هنأ نوّبحتأ»

 ناكل ايح ناك ول ! هّللاو ال :اولاقف . ثالث مهل كلذ لاق ءال :اولاق

 ؟تّيم وهو فيكف (نانذأ هل سيل يذلا كسألاو) كسأ هلأ هيف ًابيع

 . «مكيلع اذه نم هللا ىلع نوهأ ايندلل هللا وف» : لاق

 .[ ؟ح «دهزلا ك ه٣ :م]

 هب حرشلا د

 ةيلاعلا :( ةيلاعلا ضعب نم ًالخاد قوسلا يف رم هل هللا لوسر نأ

 1 oT يضارأ ىلعأب نكامأ يلاوعلاو

 ااو )۲۹۰٥۷(: (ملسم حیحص» يفو .هيبناج :يأ : ( هْيَفَتَك ساتلاو)

 . (هيَعَفْنَك ) : ملسم خسن ضعب يفو ؛(ُهَتَفَنك

 . ىلوألا ةئسلا يف مهضعب هديقو زعملا دلو :يذدجلا :( يجب ٌرَمف)

 .امهعوطقم وأ نينذألا ريغص :كسأ :(تّيم ّكّسأ)

 نأ ىلع ليلد هيف) :(۳۸۸/ 4) (ليلدلا يف لاق :(هنُاب ذَحاف هلوانعف)

 نيس ال ا دعا روک ا را نقل

 لوكأم ةتيم سم زاوج هيف ثيدحلاو» )۲۲۲/١(: :«نوعلا» يف ءاجو |

 _ .«يرورضب سيل اهّسم دعب ديلا لسع نو «محللا

 ماهفتسا وه» : يلوقاعلا لاق :( ؟مهردب هل اذه نأ بحي مُكيأ :لاق مث
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 نمض يف ؛ريطخلا باطخلا نم مهيلإ ههجوي امل عمسلا اوقليل ؛هيبنتو داشرإ
 1 . (ليلد » .ريقحلا ىنعملا اذهب ليثمتلا

 نم لقأ يه يتلا ءايشألا نم ىح :يأ :(ءيشب انل ِهَّنأ بحت ام :اولاقف )

 ش . مهردلا

 هيف : (ًاثالث مهل كلذ لاق ءال :اولاق ؟مكل هَّنأ نوّبحُتأ :لاق ؟هب عتصن امو

 ب املا يق ديول لولا ديكأت

 نيل يذلا كاس اود كنا هنا هيف ابيع ناكل اح نامت رنا كلو ال لاق

 .هب عفتني ال :يأ :(؟تّيم وهو فیکف۔ نانذأ هل

 .هتيمهأو رمألا مظع نايبو نيك الل قلما + ماللاوق :لاق)

 .رّقحأ :يأ :( مكيلع اذه نم هللا ىلع نوهأ ايندلل )

 :لاق ةَرْمَض نب يتع نع - 0

 رظنف «هنكي ملو بأ هضعأف ,ةيلهاجلا ءازعب ىّرعت الجر يبأ دنع تيأر

 ًادخأ اذه يف باهأ ال ىلإ :لاقف !؟هومّتركنأ مكّنأك :لاق هّباحصأ هيلإ

 .«هونكت الو هرّضعأَف ةّيلهاجلا ءازعب ىّرعت نم»

 * حرشلا ٭

 :بسقنا يا: (قّرعت الجر يبأ دع تيار: لاق ةرمتغ نب يَنَع نعو

 تبرع لاني وقنا ىلإ تاتاال لا فها زعم



 ثيغتسملا ىوعدل مسا :ةوزعلاو ءازعلاو دحأ ىلإ هتدنسأ اذإ : هتوزعو ءيشلا

 .(ةياهنلا) .نيرجاهمُلَل ايو راصنآلل اي وأ نالفّل اي :لوقي نأ وهو

 . (هدادجأو هئابآب رختفاو اهلهأ بسن : يأ » : (ةاقرملا» ىف لاقو

 . كيبأ ريأب ضضعا هل لاق : يأ : ( هنکي ملو يبأ هضعأف )

 .نيركنم نيبجعَتَم ؛ ( هباحصأ هيلإ رظنف )

 ين ؛ادبأ ًادحأ اذه يف باها ال يِنِإ :لاقف !؟هومّتركنأ مكناك :لاق)

 لاق : (هونكُت الو هوضعأَف ةّيلهاجلا ءازعب ىّرعت نم : لوقي هل يللا تعبتي

 ‹«نهلاب ريألا نع اونْمكَت الو «كيبأ رياب ضضعا هل اولوق :يأ» :(ةياهنلا» ىف

 .«هل ًاليكنت

 رظنا .«اونُكَت الو هيبأ نهب هموضعأفو :هريغو دمحأ دنع ةياور ىف

 .(؟559) (ةحيحصلا»

 باطخلا نب رمع دشارلا ةفيلخلا ثيدحلا اذهب لمع دقو» :انخيش لاق

 . (هوصمأف وأ هوّضعأف ؛لئابقلاب زتعا نم » :لاقف هنع هللا ىضر-

 ىهتنا .7/5715/1(2) (ريبكلا عماجلا» يف امك ؛ةبيش يبأ نبا هاور

 : ىنعملا ذإ «بنذلاو لمعلا سنج نم ءازسجلا اذه نأ يل ادب يذلاو : تلق

 .ملعأ هّللاو «هب رختفُي يذلا هبَسَن يف ًاببس ناك يذلا هيبآ جرفب ضعيلف

 ٥ _ باب ٤۳۸

 : ىسوم يبأ نع - ۲

 هللَع يبنلا دي يفو - ةنيدملا ناطيح نم طئاح يف هَ لِي يبنلا عم ناك هنأ



 : هل يتلا لاقف «حتفتسي لجر ءاجف  نيطلاو ءاملا نم هب برضي دوع
 ا هرشبو «هل حتفا)»

 . ةئ اب هترشبو هل تحتفف  هنع هللا يضر ركب وبأ وه اذإف تبهذف

 :لاقف ٌرخآ لجر حتفتسا مث
 ا هرشبو هل حتفا»

 .ةّنجلاب هنرشبو «هل تحتفف ,هنع هللا يضر رمع وه اذإف

 : لاقو  سّلَجف ًاتكَتُم ناكو  رخآ لجر حتفتسا مث
 .«نوكت وأ «هبيصت ىولب ىلع ةئجلاب هرشبو «هل حتفا»

 : لاق «لاق يذلاب هنر بخاف هل تحتفف «نامنع اذإف ,تبهذف

 .ناعتسملا هللا

 ك 44 :م .باطخلا نبرمع بقانم ب 5 هلي يبثلا باحصأ لئاضف ك- 56 :خ]
 .[۲۸ ج «ةباحصلا لئاضف

 ٭ حرشلا د

 «فّئصملا حيحص» يف :( هلل يبّنلا عم ناك هنأ :ىسوم يبأ نع)

 ننوكالو هللا لع سس اهن ر نا يق اور هَّنأ) ١)35075(:

 .(اذه يموي هعم

 . ناتسب : يأ : ( طئاح يف)

 اموي هلت يبثلا جرح » )١١٠١١/۸۷۸(: ظفل يفو :(ةنيدملا وق

 . «هتجاحل ةنيدملا طئاوح نم طئاح ىلإ



 ع يالا ا ا ملا

 عقي امّنِإ كلذ نال مومذملا ثبعلا نم دعي ال كلذ نأ ةمجرتلا هقفو» :-ريسي

 «هيف هريثأت رضي ال اميف هلمعتسي ال مث «ءيشلا يف ذ رّكفتلا دنع لقاعلا نم

 ءانبلا يف نوكت ةبشخ يف اهلمعتسيف «نيكس هدي يفو ركفتي نم فالخب

 .(مومذملا ثبعلا وه كاذف ءاهيف يذلا

 ةياورلا يهو «لخديل هيلع نذأتسيل ءاج : يأ :(حتفتسُي لجر ءاجف)
 .ًافنآ اهيلإ راشملا

 نأ ىَنَرَمَأ»:[(5407) ] ملسم ةياور يفو» )١7١/١5(: يوونلا لاق

 لور تاو نوكأ و3[ انين( ا ار ااا

 . « هلل هللا

 ءالؤه رّشبيل «سلجملا كلذ عيمج يف ًاباوب نوكي نأ هَرَمأ هلع هنأ لمتحي

 . مهنع هللا يضر «ةّئجلاب نيروكذملا

 ايلا ناعوت تاج عر نا ىلإ زا ناقل ةةطفسي مت ١ دعنللاو

 .(هسفن ءاقلت نم ىسوم وبأ بابلا ظفح مث ءاهيف رتتسي ةلاح

 ىضر ركب وبأ وه اذإف تّبهذف . ةّئجلاب هرشبو «هل حّتفا : هلع يبنلا لاقف)

 «هل عفا :لاقف ٌرخآ لجر َحَتْفَّمسا مث .ةّنجلاب هّترشبو «هل تحتفف  هنع هللا
 هج رو «هل تحتفف هنع هللا ىضر_ٌرمع وه اذإف . ةّنجلاب هرشبو

 ىلع ةئجلاب هرشبو «هل حتفا : لاقو- ملَجف اكتم 9 نورا لر حتفتس |

 يذلاب هتربخاف ءهل تحتفف ءنامفع اذإف «تّبهذف .نوكت وأ «هبیصت ىولب



 يأ ] لاحلا اذه لثم دنع هبابحتسا هيف» : يوونلا لاق : ( ناعتسملا هللا : لاق «لاق

 ۰ . [ناعتسملا هللا لوقي نأ

 . ىسوم يبأل ةليضفو «ةئجلا لهأ نم مهّنأو «ةثالثلا ءالؤه ةليضف هيفو

 باجعإلا ةنتف هيلع تنمأ اذإ ههجو يف ناسنإلا ىلع ءانثلا زاوج هيفو

 .هوحنو

 ةثالغلا ّنأو «ىولبلاو نامفع ةّصقب هرابخإل هلي يبنلل ةرهاظ ةزجعم هيفو

 . (ىدهلاو ناميإلا ىلع نورمتسي

 4٠۹  نايبصلا ةحفاصم باب - ”85

 :لاق نادرو نب ةملس نع - ۴۳

 ىلوم : تلقف ؟تنأ نم :ينلأسف :ساّنلا حفاصي كلام نب سنأ تيأر

 .«كيف هللا كراب»

 +٭ حرشلا دب

 ىلوم :تلقف ؟تنأ نم :ينلأسف «ساتلا حفاصي كلام نب سنأ تير )

 نب سنأ عضاوت هيف :( كيف هللا َكّراب :لاقو ًاثالث يسأر ىلع حّسمف «ثيل ينبل

 .هل ءاعّدلاو ريغصلا سأر ىلع هحسمو «كلام

 هلع هللا لوسر نأ : كلام نب سنأ نع :( ۲۱۹۸) «ملسم حیحص)» يفو
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 مّلسف نمؤملا يقل اذإ نمؤملا نإ : هب هلوق ةحفاصملا لضف يف درو اًممو

 طق نجلا قرو رئانتي امك ؛امهاياطَخ ترئانت ؛هحفاصق هديب ذَحاو هيلع

 .(ه؟5) (ةحيحصلا»

 نأ لب امهل رفع الإ ؛ناحّئاصتَيَف نايقتلي نيملسم نم امو : هلع هلوقو

 .(ه٠١7) (ةحيحصلا» رظنا ياقّرفَتَي

  - ۷باب المصافحة  44٠١

 : لاق كلام نب سنأ نع - 714

 : هلم يبنلا لاق ءنميلا لهأ ءاج امّ

 .«مكنم ًابولق قرأ مهو «نميلا لهأ لبقأ دق»

 .ةحفاصملاب ءاج نم لوُأ مهف

 .[ ةحفاصملا ىف ب 1۲ «بدألا ك- ٠ :د]

 ب حرشلا وب

 ًابولق قرأ مهو «نميلا لهأ لّبقأ دق : هل يبنلا لاق ءنميلا لهأ ءاج اّمَل)

 ؛ةحفاصملاو بلقلا ةّقر نيب طبرلا هيف : ( ةَحّئاصملاب ءاج نم لوا مهف .مكنم

 .نميلا لهأل ٌةرهاظ ةليضف هيفو

 دغ مكيلع ٌمُدَقي 9 : هَ هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ةياور يفو
 .«مكنم مالسإلل ًابولق قرأ مه ؛ٌماوقأ

1١1١ 



 :نولوقي نوزجتري اولعج

 هت كولا ةبيحم د لا نقلا

 هجرخأ .«ةحفاصملا ثّدحأ نم لوا مه اوناكف ءاوحفاصت اومدق نأ اًملف

 ( ةحيحصلا » رظناو «(ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو» : انخيش لاق

(°۷). 

 ءاوحفاصت اوقالت اذإ هی ع يبنلا باحصأ ناك ١ : )11 ثيدحلا تحت ) هيفو

 .(اوقناعت رفس نم اومدق اذإو

 : لاق بزاع نب ءاربلا نع - 42ه

 .(كاخأ حفاصت نأ ةيحتلا مامت نم»

 * حرشلا د

 يلع لست مليا ملفا نقل مل اذا : يأ : (كاخأ حفاصت نأ ةيحتلا مامت نم )

 )5١15/1(. .(ةفحت ) .هحفاصيف هدي يف هدي عضي نأ مالسلا مامت نمف

 يف هارت امك ؛فيعض هدانسإو ءاعوفرم هريغو يذمرتلا هاورو) :انخيش لاق

 .((۱۲۸۸) (ةفيعضلا)



 يج 01
 یی ورکا ب د هج

 4417  ةقناعملا باب

V/Vهللا دنع نب راج نع  

 أريعب تععباف هلت يبثلا باحصأ نم لجر نع ثيدح هَل هَل

 «سينأ نب هللا دبع اذإف «ماشلا تمدق ىتح ءًارهش يلحر هيلإ تددشف

 ؟ هّللادبع نب رباج : لاقف لوسرلا عجرف «بابلاب ارباج نأ هيلإ تفعبف

 . ينقنتعاف جرخف معن : تلقف
 نا تس ل ا

aاها انلق .«ًامهب الرغ ةارع -  

 : لاق هبسحأ) دعب نم هعمسي توصب مهيدانيف ؛ءيش مهعم سيلا : لاق

 : ( برق نم هعمسي امك

 راثلا لهأ نم دحأو ؛ةّنجلا لخدي ةّنما لهأ نم دحأل يغبني ال ؛ كلملا انأ

 ,لهأ نم دحأو؛ ؛راثلا لُخديراَنلا لهأ نم دحأل يغب الو «ةملظمب هبأطي

 .(ةملظمب هبلطي ةّنجلا

 : لاق ؟امهب ةارع هللا يتأن اّهئِإو ؟ فيكو : تلق

 .(تائيسلاو تانسحلاب»

 .[(598 :۳) (دنسملا] ..ًاقيلعت خ

 * حرشلا

 : يأ : (ًاريعب تْعباف هل يبنلا باحصأ نم لُجر نع ثيدح هّقَلب هنأ )

 . تيرتشا
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 بلط يف ةلحّرلاو ثيدحلاب مهمامتها هيف :(ًارهش يلحر هيلإ تددشف)

 ليلقلا الإ اهيف دهزنف ءانم ةبرقَم ىف ثيداحألاو لوقن اذام يرعش تيلف «كلذ

 ١ !اتم

 او اج ا كبف تا ی او سلا و ی

 هيف : ( ينَّقََتعاف جّرخف «مّعن :تلقف ؟هّللادبع نب رباج :لاقف لوسرلا عجرف

 يف ديعب ريغ- مهنع هللا يضر ةباحصلا يده مّدقتو «لجّرلل لجّرلا ةقناعم

 . قانعلا

 ف تر وأ ترا نا تف ؛هعّمسأ مل يتغلب ثيدح :تلق)

 نود لوحتف ؛ةينملا مهكردت نأ مهفوخو «ملعلا بلط ىلغ ديدشلا مهصرح

x 2 كل. 

 *(ةارع سالا وزد دايعلا هللا رخ لوري هلق لا تعسس لاك

 .هل رّثس الف بايثلا نم دّرجتلا :يّرعتلاو «راع عمج :ةارعلا

 .نينوتخم ريغ :( الرغ)

 موي هل ناك ام ءاضعألا نم لكلو «ًايراع ىمدآلا رشح » :ّربلا دبع نبا لاق

 .(لضفلا» يف يناليجلا هرّكُذ «فلّقلا ىتح دري َءيش هنم عطُق ىتمف دلو

 . يبصلا ركذ نم نتاخلا اهعطقي يتلا ةدلجلا يهو :ةفلُق عمج : فلُقلاو

 ينعي «هاوس نول هّنول طلاخب ال يذلا لصألا يف وهو «ميهب عمج :(امهب)
 روعلاو ىمعْلاك ؛ايندلا يف نوكت يتلا ضارعألاو تاهاعلا نم ءىش مهيف سيل

 .راتلا وأ ةئجلا يف دّبألا دولل ةححصم ٌداسجأ يه امّنِإو ءكلذ ريغو «جّرَعلاو

 .(ةياهنلا»

١> 



 مدع ىلع لمحي هَّنِإف (امهب) ريسفت يف «ةياهنلا» يف مدقت امو ءيش
 . ملعأ هّللاو «ناولألا ةطلاخم ىتح ؛ءيش ىندأ مهباحطصا

 .«ًالرغ ةارع ةافح «ةمايقلا موي سالا رشحي ) :«نيحيحصلا١ يفو

 يرق نه امك + لاق ها د ادعت ني دب تره مواز

 انأ كلما انأ» ضيرمقلا ةغيصب ًاَقَّلِعُم « فتصملا حيحسع» يف :(كلللا انأ
 . (نايدلا

 :ىلاعت هللا لاق دقو «فرحو توصب هّنأو ىلاعت هّلل مالكلا تابثإ هيفو
 .[154 :ءاسنلا] 4 اميلكت ىسوم هللا مّلكو ط

 هبلطي راثلا لهأ نم ٌدحأو هنا لخادي ةنجلا لهأ نم دحأل يغيني ال)

 هّبلطي ةئجلا لهأ نم دحأو راح لج ةيرألا لهأ نم دحأل يغبني الو «ةملظمب

 )۸۳/١۳١: مقرب ثيدحلا مّدقتو «صاصقلا نوكي ىّنح : يأ :( ةملظمب
 . (ءانرقلا ةاشلا نم ءاّمجلا ةاشلل داقي ىتح ؛اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل»

 ( 185/078١ ثيدح كلذكو «( 94 دبعلا صاصق باب- ۸١ ) رظناو

 نا ف ارا ني ةرطقتب اخ راثلا نم ةوتسوملا ضا او ةهيقو

 سيلو قوقحلا يدون فيك : يأ : (امْههُب ةارع هللا يتان امو ؟فيكو :تلق)
 . ءيش انعم

 ؛تائيسلاو تانسحلاب صاصقلا نوكي : يأ :(تائيسلاو تانسحلاب :لاق) -

 نم ّدخأ هيلع ام ىضقي نأ لبق تيئق نإف ,ملاظلا تانسح نم مولظملا ذخايف
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 حيحص» يف امك «راتلا يف حرط مث هيلع تحرطف هاياطخو مولظملا تائيس

 عللي هللا :لوشز نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم :( ۲١۸۱ ) (ملسم

 :لاق

 نإ :لاقف . عاّمم الو هل مهرد ال نّم انيف سلفملا :اولاق ؟سلفملا ام نورذتأ»

 ءاذه مَمَش دق يتايو ةاكزو مايصَو ةالصب ةّمايقلا موي يتأي « يتمأ نم نكمل

 a AR ا

 نأ لبق «هتانسح تَّينُف نإف . هتانسح نم اذهو هتانسَح نم اذه یطعیف

 . «راتلا يف حط مث هيلع تحرق مهاياطَخ نم ذخأ هلام ىضقي

 4 47 - هتنبا لبق لجرلا باب 2 8

.)) 517/١ 

 ٠١ _ ديلا ليبقت باب - 4 4 4

 :لاق نيزر نب نمحرلادبع نع _ ۷

 ,هيلع انمّلسف هتيتأف ,عوكألا نب ةملس انه اه :انل ليقف «ةدبّرلاب انررم

 :لاقف هيدي جرخأف

 . هلت هللا يبن نيتاهب تعياب

 .اهانلّبقف اهيلإ انمقف «ريعب فك اهّنأك ةمخض هل اًقَك جرخأف
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 *ي حرشلا دب

 تاذ نم ةبيرق مايأ ةثالث ىلع ةنيدملا ىرق نم :ةذبرلا : ( ةذبرلاب انررم )

 1 .(نادلبلا مجعم » . زاجحلا قيرط ىلع «قرع

 هيدي جّرخأف «هيلع انّمّلسف هتيتاف «عوكألا نب ٌةملس انه اه :انل ليقف)

 «ريعب فك اهّنأك ةمخض هل امك جّرخأف . هل هللا يبن نيتاهب تعياب :لاقف
 هيفو هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس دي اولبق :يأ : (اهانلبقف اهيلإ انمقف

 .ءاملعلا مهمارتحاو هباحصأو هلت يبنلا مهبح

 ؛ديلا ليبقت اّمأو) ١1٠0(: ثيدحلا تحت ) (ةحيحصلا » يف انخيش لاق

 لوسر نع كلذ توتا ىلع ا جت لدية ريتك انآ تدا بابل يفت
 : ةيتآلا طورشلا ترّفوت اذإ ملاعلا دي ليبقت زاوج ىرنف «فلسلاو هلي هللا

 ةة ىلإ دز دع قلع ملاعلا مط تحب داع دكني ال ةا

 كلذ ناك اًمإف ؛هدي تلّبُق نإو هلت يِبّنلا نف ؛كلذب كربلا ىلع ءالؤه عّبطتيو
 رش انك ا: مهم ل نأ روج اعوفك E ىلع

 .ةيهقفلا دعاوقلا نم مولعم

 وه امك ؛هسفنل هتيؤرو هريغ ىلع ملاعلا ربكت ىلإ كلذ وعدي ال نأ ۔ ۲
 . مويلا خياشملا ضعب عم عقاولا

 اهّنإف ؛ةحفاصملا ةئسك ؛ةمولعم ةنس ليطعت ىلإ كلذ يدؤي ال نأ * 

 امك ؛نيحفاصتملا بونذ طقاستل يعرش ببس يهو «هلوقو هلع هلعفب ةعورشم
 هلاوحأ نسحأ رمأ لجأ نم اهؤاغلإ زوجي الف ؛دحاو ثيدح ام ريغ يف يور

 . (زئاج هنآ
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 64 45 - ًاميظعت لجرلل لجرلا مايق باب _ ۱

 : لاق زلجم يبأ نع - 4

 نبا ماقف دوعق ريبزلا نب هّللادبعو رماع نب هّللادبعو جرخ ةيواعم نأ
 هَ يبنلا لاق : ةيواعم لاق امهتزرأ ناكو - ريبزلا نبا دعقو رماع

 .(راّثلا نم ًاتيب ًاوبتيلف ًامايق ِهَّللا دابع هل لثمي نأ هرس نمد

 ١١ بدألا ك 4١ :ت ٥۲۲۹. ح ؛لجرلل لجرلا مايق ب ١6١ «بدألا ك- ١ :د]

 د( رت سورا ا قل دا ادناو

 +٭ حرشلا ×

 رماع نبا ماقف «دوعق ريبزلا نب هّللادبعو رماع نب هّللادبعو جّرخ ةيواعم نأ )

Eyانه دازلاو «لقفلا :لسألا ىف ةتاررلا# ( اسقتررا ناك و رولا  

 اھ ا

 لاق : عماف هللا دابع هل لمن نأ هرم نم هع يبنلا لاق : ةيواعم لاق )

eCرسوم ل يأ) :  

 . 8 لالذإو ٌربكلا هيلع

 :ًالزنم هللا هأوب : لاقي ءراثلا نم هلزنم لزنيل : يأ رانا وم ایا فر

 .( ةياهنلا» .هتذختا : يأ :الزنم تاكو هايإ هنكسأ : يأ

 .(ربخلا هاهو رمال ظل : ( ةاقرملا» ىف لاق

 .راثلا َلَخَد هيدي نيب مهمايقو سالا فوقو هّرسو هبجعأ نم : ىنعملاو
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 اذه هلّعف ىف هنأل كلذو «مايقلا هب نسحي الف سلاجلاب قلعتي اميف امأ :تلق
 صرحيو الإ ًارمأ لعفي نأ نمؤملل نكمي ال هنأ امك مداقلا رورس ىلع ناعأ دق
 ههركي ًالعف لعف لهو !اذهل الإ ماق لهف «هيخأ بلق يف رورسلا لاخدإ ىلع هيف

 . ًامارتحا الإ مّقن مل :اولاق نإو

 ركب دا هويس ماكو رصراا سربال : تلق

 !هل معمق امل

 الود اع للا یر ةمطافب ًابَحرُم هلت يبثلا مايق اذه ىلع ركعي الو

ESماس قفا مد دو شات تلد  eS 

 .فيضلا

 ی ی مس هةر كيوم تع کا اک لاک

 نع قازرلادبع قيرط نم هّجرخأ ةفيرط ةصق يف لسرم دهاش ثيدحللو»

 : لوقت ىلا تيس لا دعا نب لع نب نامل

 مث مهعم ناك عاتم ىلع مَهَرظانف ,رهوجلا باحصأ نومأملا رضحأ اّمَل»

 نبا الإ سلجملا يف ناك نم لك ماقف «جّرخ مث «هتجاح ضعبل نومأملا ضّهن

 .مقي مل هنإف ؛دعجلا

 ام !خيش اي :لاقف «هالختسا مث ءبضغملا ةغيهك نومألا هيلإ رظنف :لاق

 ا نأ ع

 ؟وه امو : لاق . هع هلع يبنلا نع هرثأن يذلا

 :لوغي نسا تمس لوقي ةلاضتف نب كرابملا تمس دعبل نب لع لاق
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 : هلع بتلا لاق

 .«راتلا نم ُهَدَعْفَم اَوبتَيْل ؛ًامايق شالا هل لتي نأ عا نما

 لإ ىرتشي ال: لاقف «هسأر عفر مث «ثيدحلا يف ًاركفتم نومأملا قّرطاف : لاق

 E عل و ا ل

MM 20ل  

 1 قالطلا] 4 بسَتحُي

 - ١/48 ق) «ةسلاجما نم ىقتنملا» يف يرونيدلا جرخأ ام ةصقلا هذه وحنو

 :لاق يرصبلا يلع نب دمحأ اتثدح ( بلح ةخسن

 «هراد يف مهعمجف ءءاملعلا نم هريغو لدعلا نب دمحأ ىلإ لكوتملا هجو»

 ديبعل لّكوتملا لاقف «لدعلا َنب دمحأألإ مهلك سائلا ماقف «مهيلع جّرخ مث

 يف نكلو !نينمؤملا ريمأ اي ىلب :هل لاقف .انتعيب ىري ال لجرلا اذه نإ : هللا

 ر هرو

 يدكلو رس نم يرضي ققااس !نيموملا را اير: لدعلا نيا دما لانقف

 د ا ا ا

 . «هبنج ىلإ سلجف «لّكوتملا ءاجف ««راثلا نم ُهَدَعْفَم أوبتيلف ؛ام

 ا ا ل ل ا

 :لاق زيزعلا دبع نب رمع سرح ضعب ينثدح : يعازوألا

 «هانيأر املف «ةعمجلا موي هرظتنن نحنو زيزعلا دبع نب رمع انيلع جرخو»

 .«اوعسوت نكلو ءاوموقت الف ؛ينوُمتيأر اذإ :لاقف ءانمق
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 :نيرمأ ىلع ثيدحلا اذه انل» :انخيش لاق

 ؛ةلالدلا حيرص وهو «هل مهنم مايقلا سانلا ىلع لخادلا بح ميرحت :لوألا

 .نايب ىلإ جاتحي ال هنأ ثيحب

 كلذو «مايقلا بحي ال ناك ولو «لخادلل نيسلاجلا نم مايقلا ةهارك :رخآلاو

 هيلع انّلد ؛قيقد ىنعم اذهو ءرشلا باب حتف مدعو «ريخلا ىلع نواعتلا باب نم
 رماع نب هّللادبع ىلع هراكنإب كلذو ؛ هنع هللا يضر ةيواعم ثيدحلا يوار

 دعاوقب هملعو «نيدلا يف ههقف نم كلذو «ثيدحلاب هيلع جتحاو «هل همايق

 ريخلا 2 مهرّثأتو ,رشبلا عئابطب هتفرعمو «عئارذلا دس اهنم يتلا «ةعيرشلا
 اوداتعي مل «لوألا فانا مجیک اشاد اهيا توفت اذإ كنإف ؛رشلاو

 هيدري يذلا مايقلا اذه بحي نم مهيف دجت نأ ردانلا نمف ؛ضعبل مهضعب مايقلا

 نم سكعلا ىلعو «هسفن مايقلا وهو «هب هرك ذي ام دوجو مدعل كلذو «راتلا يف
 نإف ؛روكذملا مايقلا اوداتعا دق «مويلا انعمتجمك عمتجم ىلإ تّرظن اذإ «كلذ

 قوتت سفنلا ّنِإ مث «هب هرّكذت اهنإف ؛اهيلع رارمتسالا عم اميس ال «ةداعلا هذه

 ّربلا ىلع نواعتلا باب نم ناكف «كله هّبحأ اذإف هّبحت ىتح هيهتشتو هيلإ

 O E | 1 وتل د اوس را هينفا عدنا ىوقفلاو

 .زوجي ال اذو هسفن كالهإ ىلع هاندعاس دق نوكنف «هّبحي نأ ىلإ هل

 مهيف َنِظَي نيذلا ملعلا لهأ ضعب ىرت كنأ كلذ ىلع ةدهاشلا ةلدألا نمو

 مل اذإ اذه «هل مُقَي مل درف ىلع مٌهرظن عّقو ام اذإ مهسوفن رّيغتت «َقّلخلا نسح
 ؛ملعلا ةّكرَي نم نامرحلاب هورشبيو «بدألا ةّلق ىلإ هوبسني ملو هيلع اوبضغي

 «مايقلا ىلإ مهوعدي نم مهيف نإ لب « مهمعزب هلهأل همارتحا مدع بيسب

 نوموقت امنإو «محلو مظع نم مسجك يل نوموقت ال متنأ : هلوق لثمب مهعدخيو

 ك١



 نال !!ملع هيدل نكي مل هدنع هلت يبنلا ناك !!يردص يف يذلا ملعلل

 قئاللا ميظعتلا هنومّظعي ال اوناك ةباحصلا نأ وأ «هل نوموقي ال اوناك ةباحصلا

 !؟ملسم كاذ وأ اذهب لوقي لهف !هب

 نم عنملا ىلإ ملعلا لهأ نم ٌةعامج بّهذ هريغو ثيدحلا اذه لجأ نمو
 :لاق مث ؛«( 4١/١١ ) (حتفلا) يف امك ؛ريغلل مايقلا

 «سلجي مل هلجأل ماقي يذلا ماد ام مايقلا راكنإ كلام نع لوقنملا لّصحُمو

 اًقلتعف ءاهجوز ماركإ يف غلابُت ةأرملا نع لكس هّنِإف ؛هسفن لغش يف ناك ولو

 نار بو ناب هك يحلل را: نافك يلج يس نسر يراك مرو

 نب رمع هركنأ دقو ؛ةربابجلا لعف اذه نإف الف ؛سلجي ىتح مايقلا

 .(زيزعلا دبع

o 

 ٤٤١  مالسلا ءدب باب ۔ ۲

 : لاق هع يبنلا نع ةريره يبأ نع - 0 لا

 ام عمتساف- [سولج ] ةكئالملا [نم رفن]- كئلوأ ىلع مّلسف بهذا

 :اولاقف «مكيلع مالسلا :لاقف «كتيرذ ةّيحتو كئّيحت اهّنِإف ؛ كَنوُيَحُي
 ةنج لا لخدي نم لكف .هّللا ةمحرو :هودازف هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 .«نآلا ىتح قلخلا صقني لزي ملف «هتروص ىلع

 حءاهلهأو اهميعن ةفصو ةّئجلا ك- 51 :م .مالسلا ءدب ب ١ «ناذعتسالا ك7 :خ]

74]. 
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 دق

 تطرحه ے9 یہ

 یورو مد ےک

 ي حرشلا دب

 بهذا :لاق مث  ءًاعارذ نوّبس هّنوطو هتروص ىلع یت مدآ هللا قلخ )

 هيلع مدآ ىلإ هتروص ىلع هلوق يف رسيمضلا عجري :( كئلوأ ىلع ملسف
 حيحص)» يف [ 1نفر تم نيب ةدايرلا ناو ر رك دس ام رق هنأل هالا

 ىلع مدآ هللا قلخ » : ظفلب  هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم «فتصلا

 و 2 ناه للا ت + اب ر افا ابك اغار وتس هلوطوا «ةقوونم

(۷۳/۱۲۹). 

 .هوجولاو بولقلا فالتخا ىلإ يدوي نأ يغبني ال ثيدحلا مهف يف فالخ كانهو

 . (ةدمع) .ةرشع ىلإ ةثالث نم لاجر ةّدع :رفّتلا :(سولج ةكئالملا نم ٌرفن)

 ملسم دنع ظفل يف اذكو كنوبيجي لصألا :(َكَنوُيَحُي ام عمتساف)

 .(امهريغو نيحيحصلا نم حيحصتلاو » :انخيش لاق ( ) ۲۸٤١

 ضعب يف يتأيسو «سلاجلا ىلع يشاملاو ةعامجلا ىلع دحاولا مالس هيفو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ديعب ريغ صوصنلا

 .اهب نوّيحُي يتلا تاملكلا إف : يأ (اهّنِإَف)

 كتيرذ :هلوق نم دارملا :ليق» :«ةدمعلا» يف لاق : ( كتيرذ ةّيحتو كّتيحت )

 .(نوملسملا

 نّمضتي مالسلاو «ةمالسلا : لصألا يف مالسلا :( مكيلع مالسلا :لاقف)
 او نينا ءاعدلا

 لعفلا فذح مث ؛كيلع ًامالس تمّلس :كيلع ٌمالس لصأ: : ىبيطلا لاق
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 ىلع ةلالدلل ؛ءادتبالا ىلع عفرلا ىلإ بصنلا نع لدعو «هماقم ردصملا ميقأو

 . ( هرارقتساو ىنعملا توبث

 :يأ مكيلع مالسلا ىنعم» : _فذحب- (؟١47/5) «ضيفلا» يف لاق

 هّللا مسا ناك ذإ مكيلع هللا مسا :يأ ؛مكيلع مالسلا مسا هانعم ليقو ؛مكعم

 داسفلا ضراوع ءافتناو «هيف تاريخلا يناعم عامجإل اعقوت لامعألا ىلع رك ذي

 ,هنع

 هّنأب هل ملعم هريغ ىلع همالسب ملسملا ناك ؛مكل ةمالسلا هانعم :ليقو

 .( ةمالسلاب هل ءاعدلا هانعم : ليقو «هفاخي ال هل ملاسم

 هّللاب ذيوعتلا :هانعم» :(١5١؟ص)و (ةالصلا ةفص) ىف ءاج

 كيلع هللا :هريدقت «هناحبس هل مسا مالسلا نإف «هب نيصحتلاو

 ةا طف لا يأ كح هللا لاقي امك ليقف و طفح

 .«فطللاو

 باب نم :( هللا ةمحرو :هودازف «هّللا ةمحرو مكيلع مالسلا :اولاقف)

 «اهودر وأ اهنم نسحأب اويَحَف ةَّيحّتب متيّيح اذإو] :هلوق
 .[ 85: ءاسنلا]

 .هدالوأ نم : يأ : ( هتروص ىلع َةنجلا لخدي نم لكف )

 . مهلوط : يأ : ( قلخلا صقني لزي ملف )

 هَ يبنلا رّكذ يذلا تقولا ىلإ صقنلا لّصَو ىتح :يأ :(نآلا ىتح)

 .( 41١4/4809 (ةاقرم» . ثيدحلا
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 ٤٤۸ - مالسلا ءاشفإ باب _ ۳

 : لاق هع يبنلا نع ءاربلا نع - ۹۷۹۰

 .«اوملست مالّسلا اوشفأو

 .[؟85 :14 :«دنسملا» رظنا]

 +٭ حرشلا *

 .(۷۸۷/ 1۰ )٤ مقرب مّدقت : (اوملست مالّسلا اوشفأ)

 .هنم راثكإلاو هتعاذإو هرشن مالسلا ءاشفإو

 ا

 : لاق هع يبنلا نع ةريره يبأ نع - كك ¥01

 ام ىلع مُكّلدأ الأ ءاوّباحت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح َةّنجلا اولخدت الو
 : لاق هللا لوسر اي «یلب :اولاق ««؟هب نوُباحت

 .«مكنيب مالّسلا اوشفأ»

 .[۹۳ ح «ناميإلا ك- ١ :م]

 * حرشلا د“

 ىتحو :ظفلب )750/1١91( مادقت :(اونمؤُت ىتح َةّنجلا اوُلُخدت ال)

 ۰ . «اوملست

 E EE E الوز

 يهو يفنلل كرت اهّنأل ءكل لاقي ام بجوت قيقحتلل باوج : ىلب :(هَّللا لوسر

 مك١



 .«حاحصلا راتخم » .ال دض اهنأل فرح

 مالسلا ءاشفإ لعج هنأ ملعاو» : يبيطلا لاق :( مكتيب مالسلا اوشفأ : لاق)

 ا و ا يلع E O E ام

 يف نهولاو نيدلا مالشنال ببس يهو «نيملسملا نيب ةقرفت ءانحشلاو عطاقتلاو

 ا N اا
 نيد 2 مه م

 ل

 2 i 2 ع ل ع

k ۸۱/۲ كي هللا لوسر لاق : لاق ورمَع نب هّللادبع نع 

 .«نانجلا اولخدت ,مالسلا اوشفأو ماعطلا اومعطأو « ن نمحرلا اودبعا»

 ب۔١١ «بدألا ك ۳۳ :هج .ماعطلا ماعطإ لضف بد ٤٥ «ةمعطألا ك- ۲۳ :ت]

 .[ 551514 ح «مالسلا ءاشفإ

 *ب حرشلا دب

 هّبحي ام لكل عماج مسا ةدابعلاو . ةدابعلاب هودرفأ : يأ :( نمحرلا اودبعا )

 . ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاو لاوقألا نم ؛هاضريو ىلاعت هّللا

 هيف ٌءاوس «ةاكزلا يف بجاولا ىلع ًادئاز ًاردق هب دارأ :( ماعطلا اومعطأو )

 .( هىلال/ ه) (ةفحت» . ةفايّضلاو ةّيدهلاو ةقدصلا

 هيلع ٍمَعُمو كلذ مُمَلَعَف اذإ مكّنإف :يأ :( نانج ا اولخدت «مالسلا اوشفأو )
 .«ةفحت ) .نونزحت متنأ الو مكيلع فوخ ال «نينمآ ةنجلا متلخد
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 ماحْرألا اولصو ماعلا اوُمعطأو «ٌمالّسلا اوْسْفَأ سالا اهيأ اي» : ةياور يفو

 .«مالسب َةّنجلا اولخّدَت ماين سانلاو اولَصو

 مقرب (ةحيحصلا» يف انخيش هجرخو ءامهريغو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ

(059). 

 449 - مالّسلاب ادب نم باب 4

 : لاق راسي نب ریشب نع - 7/181“

 . (مالسلاب رمع ضد ردك وأ- أدبي دحأ ناك امر

 ي حرشلا د

 : قبيسي يأ :( مالسلابنمع نبا ردت وأد ادنی دحأ ناك ام )

 ساتلا ىلوأ ّنِإ» :لاق هت َيِبّنلا نع هنع هللا يضر  ةمامأ يبأ ثيدح يفو

 ا لا نم ثيدح لاقو يذمرتلا هجرخأ ««مالسلاب مهأدب نَم ؛هّللاب

 ش )١98(. («بيطلا ملكلا» رظناو «حیحص هدنس

 ظفحلاب ساتلل وعدي هّنأل ىلاعت هّللاب سائلا ىلوأ مالسلاب ءىدابلا َّلعلو

 محرأ ىلاعت هّللاف- مالّسلا لذب هنمضتي ام اذهف- تافآلا نم ةمالسلاو ةءالكلاو

 . ملعأ هّللاو «نيمحارلا محرأ وهو «هنم

 ۰ : لاق رباج نع ۔ ۳/6

 أدبي امهيأ نايشاملاو «دعاقلا ىلع يشاملاو «يشاملا ىلع بكارلا مسي

\Y 



 .(لضفأ وهف مالّسلاب

 . [ًاعوفرم حصو ءًافوقوم دانسإلا حيحص ]

 +٭ حرشلا د

 ثيح ًاعضاوَت :يأ» :( دعاقلا ىلع يشاملاو «يشاملا ىلع بكارلا ملسُي)
 همحر  يراقلا اهلاق .« يشاملا نم ريخ اذهب هنأ ّنظي ًالكلو «بوكرلاب هللا هعْفر

 . باوصلاب ملعأ هّللاو ؛( 4۱۷/۸ ) (ةاقرملا» يف ىلاعت هللا

 سانلا ىلوأ ّنِإ ١ هلع هلوق مدقت : ( لضفأ رهف مالّسلاب أدبي امهيأ نايشاملاو )

 .( مالسلاب مهأدب نم ؛هّللاب

 ءامهدحأ وأ نييقتلملا نم فوخل ا ةلازإ :اهنم ةريثك دئاوف مالسلا ءاقلإ يفو

 ES باستكا اهنمو «نمؤملا لال بسانملا عضاوتلا ىنعمل اهنمو
 . فرصعب (ةاقرملا » نع . ةءالكلاو ظفحلاب ءاعدلا

 :رمع نبا نع - 8

 تناك مهلت يبنلا عم ٌةبحص هل تناكو ةنيزُم نم لجر وهور رغألا نأ
 : لاق ءأرارم هيلإ فّلتخا «فوع نب ورمع ينب نم ٍلجر ىلعرمت نم قسوأ هل

 نم لكف : لاق «قيدصلا ركب ابأ يعم لّسرأف هلل يِبَنلا ىلإ تكجف
 "ا نام غنا

 ؟رجألا مهل ثوكيف مالّسلاب كنوأدبي سائلا ىرت الأ

 «رجألا كل نكي مالّسلاب مهأدبا

 .هسفن نع رمع نبا اذه ثّدحي
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 +٭ حرشلا

 هل تناك هع يبنلا عم ٌةبحص هل تناكو َةنيِزُم نم لج وهو  ّرغألا نأ )

 «قسّولا ) : ( ارارم هيلإ فّلتخا «فوع نب ورمع ينب نم لجر ىلع رمت نم قسوأ
 ةئامعبرأو «زاجحلا لهأ دنع الطر نورشعو ةئامّثالث وهو ءاعاص نوتس : حتفلاب

 . دملاو عاصلا رادقم ىف مهفالتخا ىلع «قارعلا لهأ دنع الطر نونامثو

 .«ةياهنلا» .ِهّمْلَمَح دقف هَتََسَو ءيش لكو .لّمحلا :قسسّولا يف لصألاو

 لق لاق «قيدصلا ركب ابأ يعم لسرأف هلت يِبّنلا ىلإ تعجف :لاق)

 .هب اوأدبو مالّسلاب اورداب نيذلا مه : يأ : (انيلع اوُمّلَس اَنيقل

 مها دبا رجالا مهل نورك ف اللاب كنزا دب الا یر ۷ + ركبوا لاف

 يذلا اذه لغم لعل :(هسفن نعرمع نبا اذه ثّدحي .رجألا كل ْنُكَي مالّسلاب

 ؛مالسلاب هردبي وأ ۔ ادبي ّدحأ ناك امف ءأمئاد مالّسلاب ءيدابلا رمع نبا لّعج

 ثيدحلا رظناو (OAV Yo)» )مقرب مدقتاميفر اهي موكب لد اک

 .ةيمهألل هحرشو ( ۹۸۷ )۷١۸/

 لاق هب هللا لوفر نأ توبا نما قف 4A0 م5

 ءاذه ضرعيف نايقتليف ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسم ءىرمال لحيال»
 .«مالسلاب أدبي يذلا امهريخو ؛ اذه ضرعيو

 .[؟5١ ح «بادآلاو ةلّصلاو ربلا ك- ؛ه:م , ةرجهلا ب ٦۲ «بدألا كلم :خ]

 * حرشلا ب

 اج ضربت ناياب تات قرف ماجن هه فا كيا ل
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 امو ثالث يف رْجهلا زاوج هيف :(مالّسلاب أدبي يذلا امهّريخو ؛اذه ضرعيو
 اهيف عجريل «ردقلا كلذب حموسف «بضغلا نم يمدآلا هيلع لبج امل ؛هنود

 .اهقوف زوجي الو ءضرعلا كلذ لوزيو

 .(۳۹۹/۳۰۸) و ( ۳۹۸/۳۰۷ ) رظناو

{O - مالسلا لضف باب 0 ۵٥ 

 : ةريره يبأ نع - ۷

 ,مكيلع مالسلا : لاقف سلجم يف وهو هي هَ هللا لوسر ىلع رم الجر نأ

 :لاقف

 .(تانسح رشعو

 :لاقف هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لاقف رخآ لجر رمف

 .«ةنسح نورشع)»

 :لاقف ,هئاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف رخآ لجر رمف

 .(ةنسح نوثالث»

 : هلع هللا لوسر لاقف «ملسي ملو سلجلا نم لجر ماقف
 ادب نف ؛ مّلسيلف سلجملا مكدحأ ءاج اذإ ! مكبحاص يسن ام كشوأ ام»
 موقي نأ هل ادب مث سَّلَج نإف :ةياور يفور ماق اذإو ء,سلجيلف سلجي نأ هل
 .«ةرخآلا نم قحأب ىلوألا ام «مّلسيلف ( ٠۷ ١ ١ / سلجلا قرفتي نأ لبق

 يف ءاج ام ب ١١6 ؛ناذكتسالا ك4 :٠ ت :هجرخأ ٠ مكدحأ ءاج اذإ» : هلع هلوق] ٤

 .[دوعقلا دنعو مايقلا دنع ميلستلا
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 *ي حرشلا ب

 «مكيلع مالسلا :لاقف سلجم يف وهو هلت هللا لوسر ىلع رم الجر نأ )

 هيلع ٌدرف) :( )٤۳۲۷ (دواد يبأ ننس حيحص ) يف :( تانسح رشع :لاقف

 . (رشع هلع ىبنلا لاقف «سلج مث ؛مالسلا

 . ةن ناور »لاق هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف رخآ لجر رمف)

 نوثالث :لاقف «هئاكربو هّللا ٌةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف رخآ لج رّرمف

 ةلماكلا ةغيصلا ركذب َنيِئالَّثلا لين ىلع هللا كمحري - صرحاف :( ةنسح

 . مالسلل

 مل نمل بحتسا «مكيلع مالسلا هوحنو مداقلا لاق اذإ» :ءاملعلا ضعب لاق

 ديزي نأ دري نمل بحتسا هللا ةمحرو لاق اذإو «هّللا ةمحرو ديزي نأ دري

 .(هتاكربو

 يسن ام كشوأ ام : هلي هللا لوسر لاقف «ملسي ملو سلجملا نم ّلجر ماقف)

 «سلجيلف سلجي نأ هل ادب نف ؛ملسيلف سلجملا مكدحأ ءاج اذإ !مكّبحاص

  سلجملا قرفتي نأ لبق ٌموقي نأ هل ادب مث سّلَج نإف :ةياور يفو- ماق اذإو

 الو نلوأب ىلوألا ةميلستلا تصيلف: يأ رخ الا نم قحاب لوألا ام ملسيلف

 . ةرخآلا نم قيلأ

 ةميلستلا نأ امك :يأ : يبيطلا لاق) :( ٤۸٥/۷ ) (ةفحتلا يف ءاج

 نع رابخإ ةيناثلا كلذكف «روضحلا دنع هرش نم مهتمالس نع ٌرابخإ ىلوألا

 ةمالسلا نم ىلوأ روضحلا دنع ةمالسلا تسيلو «ةبيغلا دنع هرش نم مهتمالس

 . [باوصلاب ملعأ هّللاو لاق اذك ] ؛ىلوأ ةيناثلا لب «ةبيغلا دنع
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 مالسلا در ةعامجلا ىلع بجي هلأ ىلع لدي ثيدحلا اذه رهاظ : يوونلا لاق
 .( 48١/100١ «ةفحت)» اا لع ةع ىلع كيب يذلا ىلع

 الو هنم ءزج وهو «مالسلا يف نمضتم هللا همحر - يبيطلا هلاق امو : تلق

 ی نبع ا كرك د دف رخل ةديدع رومأ كانهو ؛ كش

 دنع مالسلاو » د ل ا

 لهأ مه هئايحإب موقي نم قحأو ءدالبلا ضعب ب يف كورتم بدأ سلجملا نم مايقلا

 نأ ًالَكَم سردلا ةفرع يف بالطلا ىلع اوُلَخد اذإ مهل يغبنيف بالطو ملعلا

 .«ىرخألا نم قحاب ىلوألا تسيلف ءاوجَرَخ اذإ كلذكو ءاوملسي

 نإ !ينب اي» : ظفلب ( 1٠١5/11/1 مقرب ةيواعم هنبال ةرق هلاق ام رظناو
 كنف مكيلع ٌمالس :لقف «ةجاح كب َْتْلِجَعَف «هريخ وجرت سلجم يف تنك
 . «سلجملا كلذ يف اوباصأ اميف مهكرشت

 :لاق رمع نع - ۸

 ,مكيلع مالسلا : لوقيف موقلا ىلع رميف« ركب يبأ فيدر تنك
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لوقيو «هّللا ةمحرو مكيلع مالسلا : نولوقيف

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :نولوقيف

 .ةريثك ةدايزب مويلا سانلا اناضف : ركب وبأ لاقف

 »ب حرشلا دب

 :نولوقيف «مكيلع ٌمالسلا :لوقيف موقلا ىلع ٌرميف ركب يبأ فيدّر تنك )

 نض



 :نولوقيف هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لوقيو ءهّللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةدايزب مويلا سانلا انلضف :ركب وبأ لاقف .هتاكربو ِهَّللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 : هلع هلوق هرسفي : ( ةريثك

 نإف «مكيف هوُسْفَأَف ءضرألا يف هللا هعّضَو هللا ءامسأ نم مسا مالسلا ّنِإ)
 مهَرَّكذ هنأل ةجَرَد لضف مهيلع هل ناك هيلع اودرُف موقلا ىلع مّلس اذإ لجرلا

 (ةحيحصلا١ .«بيطأو مهنم ريخ وه نم هيلع در هيلع اودري مل نف
.)1500( 

 : هع هللا لوس نعاةسناع وغ 1048

 .«نيمأتلاو مالسلا ىلع مكودسح ام ءيش ىلع دوهيلا مكدسح امد

 .[855 ح «نيماتلاب رهجلا ب ١ ؛ ءاهيف ةّنسلاو ةالصلا ةماقإ ك- ه :هج)

 *٭ حرشلا +“

 . مهقلخو مهبأد دسحلا نال : (ءيش ىلع درهيلا مُكَدَّسح ام)

 رس لعلو «نيمأتلاو مالسلا لّضف هيف : (نيمأتلاو مالسلا ىلع مكودّسح ام)

 اع لو ولولا N زل نلفت نيدو ام مالسلا يف دسحلا

 .اوفزعي مل وأ اوفرع نميف ؛ضعبلا مهضعبل

 ىلاعت هلل ةيدوبعلا قيقحت نم كلذك هيف املف ؛نيمأتلا يف دسملا اّمأو

 . هّللاو مامالل دايقنالاو فصلا ةدحو نم اضيأ هيف املو «للذتلاو هل عرضتتلاو

 :ملعغأ
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 یا يرينا رج

 ېی ورا ؛ دل کھ

 ٤٠١١ لجو رع هللا ءامسأ نم مسا مالسلا باب _ 5

 | : هلك هللا لوسر لاق : لاق سنا نع - ۰
 اوشفأف «ضرألا يف هللا هعضو ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا مالسلا إد

 .(مكديب مالسلا

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 دي حرشلا هب

 مالسلا اوشفاف «ضرألا يف هللا هعّضَو ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا مالسلا نإ)

 (اهب هوعداف ىنسحلا ءامْسألا هّللو إف : ىلاعت هلوقك :(مكنيب

 .[ :1/8١ فارعألا]

 «نآرقلل يلاتلاو يلصملا ىلع مالسلا ؛مالسلا ءاشفإ نمو» :انخيش لاق

 )١5١1(. ثيدحلا تحت (ةحيحصلا » رظنا .«مهريغو معاطلاو

 نم )١185( ثيدح يلصملا ىلع مالسلا ءاقلإ كلذك تعش نإ رظناو
 . ( ةحيحصلا »

 : لاق دوعسم نبا نع 1 +

Eايلف هللا ىلع مالسلا : لئاقلا لاق . هيلي  
 : لاق هتالص هی لب يبنلا ىضق

 :اولوق نكلو ,مالّسسلا وه هللا نإ ؟هّللا ىلع مالسلا :لئاقلا نم»

 هّللا ةمحرو يتلا اهيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو تاوّلصلاو هلل تايحتلا
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 هّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ,نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاك ربو
 .(هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو

 .(نآرقلا نم ةروسلا مكدحأ مّلعتي امك اهنومّلعتي اوناك دقو» : لاق

 .[ 58 ح ءةالصلا ك ٤ :م .ةرخآلا يف دهشتلا ب۸٤٠١ «ناذألا ك- ٠١ :خ]

 ب حرشلا د“

 ىَضَ اًملف هللا ىلع مالسلا : لئاقلا لاق هيي ئبنلا فلخ نولصي اوناك )

 ءاج : (مالّنسلا وه هللا نإ ؟هّللا ىلع مالسلا :لئاقلا نم :لاق هتالص هلع يبْنلا

 وهو «هل ةمحرو مالس لك نإ :يواضيبلا نع ًالقن ( ٤٦٤/۲ ) «لضفلا» يف

 ىلع هللا نم مالسلا لأسنو وعدن لب ؛هّللا ىلع مَّلسُن فيكف ءاهيطعُمو اهكلام

 .(انسفنأ

 :ليقو «كلملا ىهو «ةيحت عمج : تايحتلا : ( ِهَّلل تايحتلا :اولوق نكلو )

 .ةايحلا : ليقو ‹«ةمظعلا : ليقو ,ءاقبلا

 هيّيحُت مهنم دحاو لك ناك برعلا كولم ّنأل عمجلاب تاّيحتلا ليق اّمإَو

 قحتسملا وهو ىلاعت هلل مهتاّيحت عيمج :ليقف ؛ةصوصخم ةّيحعب هباحصأ

 ا و ووتر , ةقيفحت كلذل

 يف نكي ملو :يوغبلا مث يباطخلا لاق» )١/7"(: «حتفلا» يف لاقو

 اهنم لمعتساو ءاهظافلأ تمهبأ اذهلف هللا ىلع ءانثلل حلصي ءيش مهتايحت

 . هل ميظعتلا عاونأ : يأ ؛(هلل تايحتلا اولوق » : لاقف ميظعتلا ىنعم

 يناعملا نيب أاكرتشُم ةّيحعلا ظفل نوكي نأ لمعُحي :يربطلا بحمل لاقو

 . (اهركذ مّدقملا

 1م



 ضئارفلا نم كلذ نم معأ وه ام وأ «سمحلا دارملا :ليق :( تاوّلصلاو )

 . ةعيرش لك يف لفاونلاو

 :ليقو «ةمحرلا دارملا :ليقو «تاوعدلا :ليقو ءاهلك تادابعلا ذارملا :ليقو

 تاقدصلا تابيطلاو ةيلعفلا تادابعلا تاولصلاو «ةيلوقلا تادابعلا : تايحتلا

 . ةيلاملا

 ام نود هللا ىلع هب ىتشي نأ نسحو مالكلا نم باط ام : يأ : ( تابيطلاو )

 ني وعي كولا تاك ا اض قيلي ال

 :ليقو «ءانّثلاو ءاعدلاك ةحلاصلا لاوقألا :ليقو «هّللا ركذ تابيطلا :ليقو

 .معاوهو ةحلاصلا لامعألا

 «حتفلا» يف ءاج :َْتلُق :( هتاكربو هللا ةمحرو يبّتلا اهيأ كيلع مالسلا)

 ام اذه دوعسم نبا ثيدح قرط ضعب يف درو دقو» :. فذحب-(٤۳۱/۲)

 ظفلب لاقُيف هدعب اّمأو «باطخلا ظفلب لاقيف هل هنامز نيب ةرياغملا ىضتقي

 . ةبيغلا

 (مالسلا انلق ضبق املف انينارهظ نيب وهو » : لاق دهشتلا ثيدح قاس نأ دعب

 .يراخبلا يف عقو اذك يبنلا ىلع ينعي

 يناهبصألا ميعن وبأو يقزوجلاو جارسلاو (هحيحص » يف ةناوع وبأ هجرخأو

 ضب اًملف» : ظفلب هيف يراخبلا خيش ميعن يبأ ىلإ ةددعتم قرط نم يقهيبلاو

 . ( ينعي ) ظفل فذحب يبتلا ىلع مالسلا انلف

۱۲۳٣ 



 ًاعباتم هل تادجو دق :لاق ميعن يبأ نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور كلذكو

 .اًيوق

 نولوقي اوناك ةباحصلا نأ :ءاطع ينربخأ جيرج نبا انربخأ : قازرلادبع لاق

 .يبّنلا ىلع مالسلا :اولاق تام اًّملف ءَيبُلا اهُيأ كيلع مالسلا : يح هلم يبنلاو

 اهلاق اذإف» :نيخيشلل ظفل ىف : (نيحلاصلا هَّللا دابع ىلعو انيلع مالسلا)

 .«ضرألاو ءامسلا يف حلاص هلل دبع لك تّباصأ

 نم هيلع بجي امب مئاقلا هنأ حلاصلا ريسفت يف رهشألا» : ظفاحلا لاقو

 .هتاجرد توافتتو «هدابع قوقحو هللا قوقح

 اس يذلا مالسلا اذهب ىظحي نأ دارأ نم :ميكحلا يذمرتلا لاق

 . ميظعلا لضفلا اذه مرح ًالإو اح اص ًادبع نكيلف «ةالصلا ىف

 ءايبنألا عيمج لحما اذه يف رضحتسي نأ يلصملل يغبني : يناهكافلا لاقو

 .«هدصق عم هظفل قفاوتيل ينعي «نينمؤملاو ةكئالملاو

 كلذ ىلإ تعطعسا ام كايإو هللا ينمحري  يناهكافلا لوق رّبدتو : تلف

 هللابو .اضيأ عوشخلا بالجتساو «دصقلا عم ظفللا قفاوتل ؛مهم هّنإف اليبس

 . قيفوتلا

 ل ل ا

 قرفلا ضعب تّلَع دقو «هيف ولغلا يفني ئياذهف : ندي دعت ذأ دهشأو)

 تنعي دقوا يقف را نر رو مفاعل نام هلي هللا لوسر اوهلآف ةلاضلا

 .لبَق نم كلذ  مالسلاو ةالصلا ةيلع _ ىسيع ىف ىراصتلا

 انتي



 ديحوت يضتقي وهو هيي هتوبنو هتلاسر دوحج يفني اذهو.:( هّلوسرو )

 .هانعمب ءاملعلا ضعب هركذ . يقلتلاو جهنملاو عابتالا

 هيف : ( نآرقلا نم ةروسلا مكدحأ مّلعتي امك اهنومّلعتي اوناك دقو :لاق)

 همّلعت يغبني ام مّلعتب مهمامتهاو «دهشتلا ةلزنم هيفو «ميركلا نآرقلاب مامتهالا

 طو

 . «حتفلا» نم ثيدحلا اذه حرش مظعم يف تدفتسا : ةظحالم

 ملسملا ىلع ملسملا قح باب _ ۷ ا

 ٤٥۲ - هيَقَل اذإ هيلع مّلسي نأ .

 : لاق هلع يبنلا نع «ةريره يبأ نع - 1

 .«تس ملسملا ىلع ملسملا قحد

 : لاق ؟[ 578 /هَّللا لوسر اي] يه امو :ليق

 هل حصناف كحصنتسا اذإو ؛هبجأف كاعد اذإو هيلع مّلسف هتيقل اذإ»
 يفو) «هبحصاف تام اذإو «هدعف ضرم اذإو ,هتمشف هللا دمحف سّطع اذإو

 .((هعبتاف ىرخألا ةياورلا

 [هو 4 ح ؛مالسلا ك- ۳۹ :م .زئانجلا عابتاب رمألا ب «زئانجلا ك 7 :خ]

 ٭ حرشلا د

 يملا ذإ 45 هللا لسور اذا منام: ا تع سنا قلع ماشا وكر

 بلط اذإ :يأ :(هل حّصناف كَحّصنتسا اذإو ءهّبجأف كاعد اذإو «هيلع مّلسف
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 نايب نع كسمُت الو «هشغت الو هنهادت الو هحصنت نأ كيلعف «ةحيصنلا كنم
 47/1١ ١(. 4) يوونلا هلاق ام رظناو  ملعأ هّللاو  ةحيصنلا

 .(دهش وأ باغ اذإ هل حصنيو ) :( ۲۱۹۹ ) (يدذمرتلا ننس حيحص ) يفو

 ردحأل عاد ّلكو «ءاعدلا وه تيمشتلا :(ِهْيَّمْشف هللا دمَحف سطع اذإو )

 رظناو ءمدقتو ( ثيدحلا بيرغ» يف ديبع وبأ هلاق .هل تمْشم وهف ريخب

 .تيمشتلا ةفص نايب يف ( ۹۲١/۷٠۷ ) ثيدحلا

 :(هعبتاف ىرخألا ةياورلا يفو  هبحصاف تام اذإو هدْعف ضرَم اذإو )

 . هّتزانج عبا : يأ : هبحصاف

 4 ه - دعاقلا ىلع ىشاملا مّلسي باب

 مَّلسيلو ,دعاقلا ىلع لجارلا مّلسيلو «لجارلا ىلع بكارلا مّلسيل»
 .«هل ءيش الف بجي مل نمو .هل وهف مالسلا باجأ نمف « رثكألا ىلع ّلقألا

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 ي حرشلا ي

 . يشاملا : يأ لجارلا :(لجارلا ىلع بكارلا ملسيل)
 ىلع بكارلا مّلسي ٠ :«نيحيحصلا » يف : ( دعاقلا ىلع لجارلا ملسيلو)

 7" ةويقكلا ىلع ليلفلاو «دعاقلا ىلع ىشاملاو :ىاملا

 عم نيراملا ةاعارم هيلع قشي دعاقلا نأل) :( 41۹/۲ ) «لضفلا» ىف ءاجو

۱۳۹ 



 .(ةّقشملا مدعل راما اهب رمأو هنع ةءادبلا تطقسف «مهيلإ قوشتلاو مهترثك

 .( ۹۸۳/۷۰٤ ) يف مدقتو

 (ةاقرم» .ريبكلاو ريغصلا ىنعم يف امهو : (رّتكألا ىلع لقألا ملسيلو )

 .هانعم

 .رجألا هلف : يأ :(هل وهف مالسلا باجأ نمف )

 هيفو «باوشلاو رجألا نم هل ءيش ال :يأ :(هل َءيش الف بجي مل نمو )

 .ةعامجلا نع دحاولا ةباجإ ءىزجي هنأ ةراشإ

 ءىزجيو «مهدحأ مسي نأ اورم اذإ ةعامجلا نع ءىزجي» : ثيدحلا يفو

 ىف انخيش هنسحو ه 5 غو دواد وبَأ هجرخأ ؛(مهدحأ دري نأ سولجلا نع

 .(۷۷۸) «ءاورإلا»

 : لاق هيم هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع - 64

 نع بک ارا هبت ترم کلا ىلع للا سا یک ةنادغسالا كلي

 2275 + .ريبكلا يلعرمتسلا يلهب E E جداا يالا
 ١[. ح «مالسلا

 دي حرشلا وي

 تا ىلع ملا لشرب ةا ضو فاما ىلع کارا بو

 .هلبق ام رظنا : (ريثكلا ىلع ليلقلاو «دعاقلا ىلع يشاملاو

NE. 



 404 - دعاقلا ىلع بكارلا ميلست باب 8

 : لاق هيم يبنلا نع «[ ٩۹۸ / ديّبع نب ] ةلاضف نع - 6

 ,يشاملا ىلع بكارلا ِمّلسُي :ةياور يفو ) «دعاقلا ىلع سرافلا مّلسي»
 ىلع ٌليلقلاو .(444 /مئاقلا :ىرخأ يفور «(دعاقلا ىلع يشاملاو
 .(ريثكلا

 ام رظناو . يشاملا ىلع بكارلا ميلست يف ءاج ام ب_ ١4 «ناذئتسالا ك- خ٠ :ت]

 [ .هلبق

 *# حرشلا د

 ؛يشالا قلع بكازلا ملسي : ةياوز ىقؤ>ءدعافلا ىلع نيراتفلا ملسيز

 :سرافلا :(منيفكلا ىلع نيلقلاو - مئاقلا :ىرخأ يفو  دعاقلا ىلع يشاملاو

 . ليخلا بوكر يف رهاملا

 .قباسلا بابلا رظناو .ًابكار هّنوك مّْلسُي :انه دارملاو

 دارملا نأ رهاظلا :مكاقلا ىلع يشالاو» :(؛١84/1/9 «ةفحتلا» يف لاقو

 . «ًاعجطضم وأ ًافقاو وأ ًاسلاج ناك ٌءاوس هناكم يف ٌرقتسملا مئاقلاب

 اه ؟تكارلا ىلغ شالا ولسي له باب ب +5

 : يبعشلا نع نيصخلا نع - ۹۹۷/۷٩

 : لاقف ؟مالسلاب هأدبت :تلقف «مالسلاب هأدبف اسراف ىقل هنأ

 .(مالسلاب أدبي ايشام ایت تيأر»

1.١ 



 قر
 ی ليج
 یورو ند كيو

 *ب حرشلا *

 هادي: تلق مالتسلاب هادف اسراف ىل هلا بعضا نغ نيطللا نعز

 يف هظفلو » :انخيش لاق : (مالسلاب ادبي ًايشام ًاحيرش تيار :لاقف ؟مالسلاب
 انأ تنك » :نيصخلا نع (0451/7617/8) (ةبيش يبأ نبا فتصم»

 مالسلاب هأدبتأ :تلقف «مالسلاب يبعشلا هأدبف ءًابكار ًالُجر انيقلف يبعشلاو

 : لاقف ؟بكار وهو نالجار نحنو
Aميلك ارلا ىلع ل  

 ع لاو يالا ىلع ابك ارنا مل نأ ةتسلا كل ادعي ع داما

 لاو هل تشرع ةحلصل الاب ةردابد هللا ةيحر» اهيرش للف مدت اسك

 .( ملعأ

 ةهك - ريثكلا قلع قلا كش تاع ٤١

 ۹41/۷٠١((. ) ًافنآ مّدقتملا هلاضُف ثيدح هتحت دنسأ :تلق»

 ٤٥۷  ريبكلا ىلع ريغصلا مّلسي باب - ۲

 باوبأ ةثالث لبق مدقتلا ةريره يبأ ثيدح هيف دنسأ :تلق» ش

 .((597/ا54)

 ٤٥۸ - مالسلا ىهتنم باب 2 ۳

 نادك راو فق الا بز يدم راه رق عم دبا قو

((. 
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 حقو

 يف ے9 ىج
 یی وو9 د ےھ

 ٤ - مَّلس نم باب إشارة  ٤٥۹

  2 ۷:ءامسأ تلاقو

 .(مالسلاب ءاسثلا ىلإ هديب هلي 16 يبنلا ىولأ»

a e ae]وبا ماندو  

 * حرشلا وب

 (ةفحتلا» يف ءاج : (مالسلاب ءاستلا ىلإ هديب هلع يبتلا ىولأ )

 ىلإ بناج نم هلامأ هاولو هسأرب ىولأ» : (عمجملا» نع ًالقن ( 475/1

 . ىهتنا .( بناج

 ظفللا نيب مج هع هنأ ىلع لومحم اذهو «ميلستلاب هديب راشأ : ىنعملاو

 .ةنتفلا نمأ دنع نوكي نأ هزاوجب دارملاو : ظفاحلا لوق ٌركذ مث

 يذلا ثيدحلا ىلع انخيش قيلعتو «( ٠٠١٤۷/۸٠٠ ) مقر ثيدحلا رظناو

 .ًاضيأ هلبق

 :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع - 04

 :لاق وأ ««ديلاب ميلستلا نوهركي اوناک

 .(ديلاب ميلستلا هركي ناكد

 * حرشلا *

 رهاظلا : ( ديلاب ميلستلا هركي ر ناك: لاق وأ «ديلاب ميلستلا نوهركي اوناك )

١ 



 تضتقاو «ظفللاو ميلستلاب ةراشإلاب تنرعقا اذإ اً «دارفإلا يف ةيهاركلا نأ
 .انخيش لوقي هبو- ملعأ هّللاو  سأب الف كلذ ةجاحلا

 45٠0  مّلس اذإ عمسي باب ۔ 8

 :لاق ديبع نب تباث نع ۔ ٠۰۰۹

 .«ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ٌةّيحت اهّنإف ؛ عمسأف تمّلس اذإ»

 . [حيحص هدنس : ظفاحلا لاق ]

 معتل :يأ :(عمسأف تمّلس اذإ :لاقف ٌرمع نب هّللادبع هيف ًاسلجم تيتأ)

 ۰ . بيطلاو ةكربلا

 هنأ ققحتي ام ردقب كتوص عفرا :يأ) :( ٤۷۷/٠۲ ) (لضفلا» يف ءاجو

 نأ هيف ةّئسلاف «ماينو ظاقيأ هيف ناكم يف لخد نم كلذ نم ىنفتسيو «هعمّس

Eنونا رو ا  

 يبتلا ناك » :هظفلو )٠١۲۸/۷۸4( مقرب دادقملا ثيدح رظناو

 عشب امنا ظقوي ال ياف مقفي يللا نه يحب هللا

 .(ناظقيلا

 امل ءانهه ةبيطلاو ةكربلا رْكذ : ليق : ( ٌةبّيط ٌةكرابم هللا دنع نم ٌديحت اهتإف )
 . ( يوغبلا ريسفت » .رجألاو باوثلا نم هيف
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 “٤٠ دباغ لسیو ملسي چرخ نم ابد 5١

 ٠۰۰۹۰ بعك نب يبا نب ليفّطلا نع :

 انوَدَع اذإف : لاق «قوسلا ىلإ هعم ودغيف رمع نب هّللادبع يتأي ناك هنأ

 الو ةعيب بحاص الو طاّقس ىلع رمع نب هّللادبع رمي مل قوسلا ىلإ
 ا .هيلع مّلسُي الإ ؛دحأ الو نيكسم

 : ليفطلا لاق

 عنصت ام : تلقف «قوسلا ىلإ ينعبتتساف ءاموي رمع نب هّللادبع تكجف»

 ءاهب موست الو ءعلسلا نع لأست الو «عيبلا ىلع فقت ال تنأو ؟قوسلاب

 : هّللادبع يل لاقف «ثّدحتن انهه انب سلجاف «قوسلا سلاجم يف سدحت الو

 ؛مالسلا لجأ نم ودغن اًمنإ (نطب اذ ليفطلا ناكور !نطب ابأ ايد

 .«انيقل نم ىلع [ملسن]

 + حرشلا

 هعم ودغيف ٌرمع َنب هّللادبع يتأي ناك هّنأ : بعك نب يبا نب ليفطلا نع)

 .سمشلا عولطو رجفلا نيب ام ؛ةودغلا يف نابهذي : يأ : ( قوسلا ىلإ

 وه : ( طاّقس ىلع رمع نب هّللادبع رمي مل قوسلا ىلإ انوَدَغ اذإف :لاق)

 .«ةياهنلا» .هريقحو هكيدر وهو «عاتملا طقس عيبي يذلا

 حتفب :ةعيب :(هيلع مّلسُي الإ ؛دحأ الو نيكسم الو ةعيب بحاص الو )

 ٠ .ةّميهلاو عوتلل يناثلاو «ةرملل لّوألاف ءرسكيو ةدحوم

 م١



 ةبكررلاك ةلاحلا اهرسكبو «ةقفصلا يهو ءابلا حتفب ىوري : يبيطلا لاق

 )٤٤۸/۸(. (ةاقرم» .ةدعقلاو

 . مهنع هللا يضر «ةباحصلا عضاوت هيفو

 : يأ :( قوسلا ىلإ ينعبتَساف ءأموي رمع نب هَّللادبع تجف :ليفطلا لاق)

 .قوسلا ىلإ هباهذ يف ُهَعَبْنَأ نأ ينبلط

 نع لأست الو «عيبلا ىلع فقت ال تنأو ؟قوسلاب عنصت ام :تلقف)

 . اهناكم نع : يأ : ( علسلا

 .اهتميقو اهنمث نع لأست : يأ :(اهب موست الو )

 .هانعمب (ةاقرم» .دراولاو رداصلا فرعتل :( قوسلا سلاجم يف سلجت الو )
 وأ كنم ثيدحلا عمتسن نحن :يأ :(ثدحتتن انهه انب سلجاف)

 .ايندلا ر ا نم وادع انين سمو دج كب

 1 .(ةاقرم»

ETنم ود اًمإ-نطب اذ ليفطلا ناكو- !نطب ابأ اي  

 امك ؛هيلع ملي مّلَسْيل جورخلا هيف :(انيقل نَم ىلع مَّلسن ؛مالسلا لجأ

 ىلع هع هللا يضرعة كاسل صرح هيقو كسلا كلذ رايشأ

 شا

 :”مدقتملا ةريره ىبأ ثيدح نمريخألا فرطلاهيف دنسأ :تلق»

.))985/171 
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 . (هلبق بابلا ىف هيلإ راشملا ثيدحلا هيف دنسأ :تلق»

 455 - ماق اذإ مَّلس نم قح باب - 8

 ١ ..  2يبأ يل لاق :لاق ةَرُق نب ةيواعم نع :

 :لقف «ةجاح كب تَلِجَعَف «هريخ وجرت سلجم يف تنك نإ !ينب ايا

 . سلجم كّلذ يف اوباصأ اميف مهكرشت كَّنإف :مكيلع مالس

 امّنأك الإ هللا ٍرَكَدُي مل هنع نوقرفتيف ًاسلجُم نوسلجي موق نم امو

 »ب حرشلا د

 :يأ :(ةجاح كب ْتَّلِجَمَف «هريخ وجرت سلجم يف تنك نإ !ينب اي)
 .اهئاضقل فارصنالا ىلع تمزع

 :يأ : (سلجملا كلذ يف اوباصأ اميف مهكرشت كنف «مكيلع ٌمالس :لقف)

 ,«باوعلاو رجالا نم

 رقت امّناك الإ ءهّللا رگ ذي مل هنع نوقّرفتيف اسلجم نوسلجي موق نم امو)

 . فذحب (ضيف» . ةعاشبلاو ةراذقلاو تلا يف اهلثم : يأ ا يحوم

 «هريغو دواد وبأ هجرخأ .(ةمايقلا موي ةرسح مهيلع ناكو) :ةياور يفو

 .(5؟14) (بيطلا ملكلا) و (/7) «ةحيحصلا» يف انخيش هححصو

 ناك نإو وهو » :( 187 مقر ثيدحلا تحت «ةحيحصلا» ىف انخيش لاقو

 /ا1١



 دق هبلاغو امّيس الو «يأرلا لّبق نم لاقي ال هّنأل «عوفرملا مكح يف وهف ًافوقوم

 ىف نوشميو «نينمؤملا نوباتغيو «لئازلا اهعاعمو ايندلا ىف نومّلكتي

 ايندلا يف ةافاعملا هللا لأسنف .ظح مهنيب ىلاعت هللا ركذل سيلو ؛:ةميمتلا

 .ةرخآلاو

 : لاق هنا «ةريره يبأ نع - ۲

 مث طئاح وأ ةرجش امهنيب تّلاح نإف ؛ هيلع مَّلسيلف هاخأ يقل نم»

 .[؟هيلع مّلسيأ هاقلي مث لجرلا قرافي لجرلا يف ب ١ « بدألا ك- ٠ :د]

 +٭ حرشلا دع

 :تلاح :( طئاح وأ ٌةرجش امهنيب تّلاح إف ؛هيلع مّلسَيِلف هاخأ يقل نم )

 . ترجح : يأ

 رظنا (ء ات هيلع لسنا وور» ةباور نها دولا كيج يتسن

 ١85١(. (ةحيحصلاو»

 . ةريره يبأ نع روهشملا هتالص ءيسملا ثيدح هل دهشيو9 :اهيفو

 ىلع َمَّلسف ًءاج مث «ىّلصف لجر لّخدف ؛دجسملا َلَخد هت هللا لوسر إ٠
 ءلّصُت مل كإف لصف عجرا : لاق «مالسلا هَيَهَّللا لوسر ٌدّرف هَ هللا لوسر
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 .(تارم ثالث كلذ

 1 راربألا ليت ) يف ناخ نسح قيدص لدتسا هبو . ااغ, ناحيشلا ةعيرخا
 هل رسب يرق قلع هرقل مت نان هيلع ملا 8 :هّنأ ىلع ( 181 - ؟ه. ص)

 ٠ اار اناث هيلع ملست نأ

3 

 : كلام نب سنأ نع - ۳

 ةرجشلا مهلبقتسعف نيعمتجُم نونوكي اوناك لإ يبل باحصأ نأ»

 مهّضعب مّلس اوقتلا اذإف ءاهلامش نع ٌةفئاطو اهنيمي نع مهنم ةفئاط قلطنتف

 .(ضعب ىلع

 ٭ حرشلا د

Eحلا م اا ا ف  

 .اهلامش نع ةفئاط قيرطو ءاهنيمي نع مهنم

 . مدقتملا صنلا ىنعمب : (ضعب ىلع مهضعب مّلس اوقتلا اذإف )

 ٠ _ هدي نهد نم باب للمصافحة  456

  - 4يناتبلا تباث نع :

 .(هناوخإ ةحفاصمل ؛ بيط نهدب هدي نهد حبصأ اذإ ناك ًاسنأ نأ

١. 



 دب حرشلا د“

 هيف :( هناوخإ ةحفاصمل ؛بيط نْمّدب هدي نهد حبصأ اذإ ناك اسنأ نأ )
 .ناوخإلا سوفن يف رورسلا لاخدإ ىلع صرحلا

 . ميلستلاو مالسلا باوبأ نيب بابلا اذه عضو نع ءرملا لءاستي دقو

 مقرب  هنع هللا يضر  بزاع نب ءاربلا لوق مّدقت دق هنأ كلذ ىلع باوجلاف

:)43A/ Y6 (كاخأ حفاصت نأ ةيحتلا مان نم» ) دنع ناهدالا انه ءاجو 

 .ملعأ هّللاو «هجو ريخ ىلع ةّيحتلا مّمتيل ةحفاصملا

 ١ - ةفرعم اب ميلسعلا باب وغيرها  455

 :ورمع نب هّللادبع نع 2 0.٠ /اا/ه

 :لاق ؟ٌريخ مالسإلا يأ ! ِهّللا لوسر اي : لاق الجر نأ

 .«فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا ءىرقتو ؛ماعّطلا معطت»

 .[ 509 ح «ناميإلا ك ١١م . مالسإلا نم ماعطلا ماعطإ ب 5 «ناميإلا ك-؟ :خ ]

 دي حرشلا

 وأ مالسإلا بادآ يأ : يأ : (ٌريخ مالسإلا يأ !هّللا لوسر اي : لاق ًالجر نأ

 .ًاعفن رثكأ وأ ًاباوث لضفأ هلهأ لاصخ يأ

 نود لالا ني نوما قوتي لصعي اغ عقو اونجا: يتيطلا لاك

 معطت » : لاق ثيح لاصخلا نم.اهريغ نود اهنع باجأ هي هنأ ليلدب ؛اهريغ

BEM N RS E 
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 لوقو ٤ :مورلا]  اعمطو افوخ قربلا مكيري هتايآ نمو ] : ىلاعت هلوقك
 و يفت نوكي نأ نكميو «هارت نأ نم ريخ يديعملاب عمست : لئاقلا

 . فرصتب ( 415/4) «ةاقرم»

 ءىرُقا : لاقي » : ( ةياهنلا » يف لاق : (مالسلا ٌمىرقّتو «ماعّطلا معطت : لاق)

 ارقي نأ ىلع هلمحي همالس هبي نيح هلاك ؛مالسلا هيلع ًارْفاو مالسلا انالف

 . ( هدريو مالسلا

 هيف» )١78/1١(: «ةدمعلا» يف لاق :( فرعت مل نمو تفرع نم ىلع )
 هّلعفي امك «دحأ نود ًادحأ هب ّصخي ال نأ رهو «مالسلا ميمعت ت ىلإ ةراشإلا

 .ةوخألا ةياعر يف نوواستم مهو ةوخإ مُهَّلُك نينمؤملا نأل ؛ةربابجلا
 هلوقل ؛رفاك ىلع ءادعبا مَّلِسُي الف ؛نيملسم اب صوصخم مومعلا اذه مث

 قيرطلا يف مهدحأ متيقل اذإف مالسلاب ىراصُنلا الو دوهيلا اؤدبت ال٠ : هيَ
 . ( يراخبلا هاور «« هقيضأ ىلإ هورطضاف

 ٤٩۷ ۔ باب ۔ ۲

 : ةريره يبأ نع -_ 71

 لاقف ءاهيف سّلجُي نأ تادعّصلاو ةيئفألا نع ىهن هب هللا لوسر ن
 : لاق ‹هقيطن ال «هعيطتسن ال : نوملسملا

 : لاق ؟اهقح امو :اولاق , ءاهّقح اوطعأف ءال امإ»

 هللا دمَح اذإ سطاعلا تيمشتو «ليبسلا نبا ٌداشرإر ءرصبلا ضغ»

 1 .(ةّيحتلا درو

 . [تاقرطلا يف سولجلا يف ب_ ١١ «بدألا ك- ٠٠ :د]

 ١و١



 : +٭ حرشلا

 اها عقلا وهو ءانف درفم : (ةينفألا نع ىن هل بع هللا لوسر نأ)

 .رادلا

 ءديعّص عمج :دعصو دعص عمج يهو قّرُّطلا يه :( تادٌعصلاو)

 . تاقرطو قرطو قيرطك

 يدب نيو ساغلا رقو نانا باب ءانف ىهو «ةدّعص عمج يه ليقو

 .«ةياهنلا»

 نإ يتأيسو . « تاقرُطلا يف سولج لاو مكاّيإ» : ظفل يفو :(اهيف سلجي نأ)

 )١١٠١١/۸۷۷(. مقرب هللا ءاش

EER :نيس عينا OE 

 هللا ءاش نإ افنا ةبلإ راشملا ثيدكلا مقرب ىتايسو اهي ت دحفت انسلاجم

 ىلاعت .

 قلعتي اميف ؛اضعب انضعب ثّدحُي :يأ» :( 474/89 (ةاقرملا» ىف لاق

 ةلماعللاو ةجلاعلاو «ةركاذملاو ةرواشملاك ؛يورخأ وأ يويند رمأب

 .(ةحلاصملاو

 .داشرإلاو هيجوتلا ىقلتي ىتح ءرملا هعيطتسي ال امب ةحراصملا هيفو

 :ًافنآ اهيلإ راشملا ةياورلا يفو ءاهنوكرتت ال متنك نإ :يأ :(ال اّمِإ :لاق)

 ) ..متيبأ اذإ امأ)

 اوطعأف «هريغو ناريجلا ةحلصمل ةجاح تعد اذإ :يأ :(اهّقح اوطعأف)
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 . (ةاقرم» . ةجاحلا رّدقب هيف اودعقاو «هقح قيرطلا

 . تاروعلاو تامّرحْملا نع : (رصبلا ضغ : لاق ؟اهقح امو :اولاق )

 نرل ام عاقتو عئادعلا وأ هئابلا داتشرإ يا +( لييسلا نبا داشرإو)
 .نوع

 درو ) : ىرخألا ةياورلا ىف : ( ةّيحتلا درو «هّللا دمَح اذإ سطاعلا تيمشتو )
 . ( مالسلا

 و )۱۱٤۹/۸۷1( يتأيسو «فرعت مل نمو تفرع نم كلذ لمشيو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ 2116 / مالا

 45/7 - قساف ىلع ملسي ال باب _ ۳

 : لاق [ يرصبلا وه ] نسحلا نع 2 ۷

 .(ةمرح قسافلا نيبو كئيب سيل»

 دع حرشلا دب

 هيلإ ريشي ام اذه انفع لسا : يأ مسرح یا نيدو هلي لو

 فكيف هيخأو ملسملا نيب ةمرُخلا عضي مالسلا ذإ «كلذل كوب امك لا

 .هوحنو هنع ىذألا

 . ملعأ هّللاو ءرومأ نم مالسلا هنمضتي ام ثيداحأ لبق مدقتو

 .صنب ضّراعي مل ام نيعباتلا لوق نم ةدافإلا هيفو

\or 
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 قّلَخَتمْلا ىلع مالسلا كرت نم باب - 4

 459 - ىصاعملا باحصأو

 : لاق  هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع - ٠ الا

 مّلسو «مهيلإ رظنف ف فراح اختل يجف مرق عا لات يبملا رم
 : لاق ؟! ينع تضرعأ :لجرلا لاقف «لجرلا نع ضرعأو «مهيلع

 .(ةرمج كينيع نيب»

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 + حرشلا

 بيط» : «ةياهنلا» يف لاق : ( قوُلَحب َّقْلَحَتُم مهيف موق ىلع هع لع يبنلا رم )

 ةر ةيلق ناو «بيطلا عاونأ نم هريغو نارفعزلا نم ذَّخَتي بكرم فورعم

 یارو يهتلاو «هنع يهتلاب ةراتو هتحابإب ةرات درو دقو «ةرفّصلاو

 رهاظلاو «مهنم هل ًالامعتسا رثكأ نك و ءاسّنلا بيط نم هلال هنع يهن امّنِإو

 . «ةخسان يهنلا ثيداحأ نأ

 يف ناخيشلا هجرخأ ام ةحابإلا دورو نم ريثألا نبا هيلإ راشأ اًممو : تلق

 هيبأ نع ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص ثيدح نم :ملسمل ظفللاو (امهيحيحص »

 هيلعو . هبت يبنلا دنع انأو .ةّنارعجلاب وهو لجر هَ يبنلا ىتأ» :لاق

 . قولخلاب خمضَم ةمانأو . E ا لاقف

 غ١



 هذه يّنع ٌعزنأ : :لاق ؟َكَّجَح يف ًاعناص تنك ام : هلل هلع يبَّنلا هل لاقف

 1 قولا اذه ىَنَع لسغأو «بايثلا

 . (كتّرمع يف ُهْعَبْصاَف «كّجَح يف ًاعناص تنك ام : هب يِبَنلا هل لاقف

 تضرعأ : لجرلا لاقف «لجرلا نع ضرعأو «مهيلع مّلسو «مهيلإ رظنف )
 . يصاعملا باحصأو قّلختملا ىلع مالسلا كرتوهو بابلا دهاش اذه :(؟!يتع

 .( ةرمج هينيع نيب) ( بدألا ) خسن ضعب

 اذإف يدم يصاعلا رجه ةبقاع ىلإ رظنن نأ انب نسحيو

 ام رجهلا انكرت « يصاعملا يف ًارارصإو هللا نع ًادعُب هديزي كلذ نأ انيأر

 نارجه ةصقف «ساثلا ريغ سانلاو عمشجملا ريغ عمتجملا ىسمأ دق هّْنأل هيلع

 انعمتجم الو انعمتجم شيعت ال ؛ةفورعملا هناوخإو كلام نب بعك ةباحصلا

 تابرك جّرفي نأ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا هللا لاسنف  فسألا عم اهشيعي

 ش .مهلاوحأ حلصُي نأو نيملسملا

 : يمهَسلا لئاو نب صاعلا نب ورمع نب هّللادبع نع 2.69

 هلت يبنلا ضرعأف «بهذ نم متاخ هدي يفو هني يبّنلا ىتأ ًالجر نأ

 ديدح نم ًامتاخ خاو ,متاخلا ىقلأف بهذ هتيهارك لجرلا ىأر املف «هنع

 : لاق « هلت يبنلا ىتأو .هسبّلف

 .«راثلا لهأ ةيلح اذه رش اذه»



 .[رفص متاخ سبل ب ٠٠١ «ةنيزلا ك- 48 :ن]

 أب حرشلا ي

 هب يبنلا ضرعاف «بّهَذ نم مناخ هدي يفو هلت يبّنلا ىتا ًالجر أر
 .ثيدحلا دهاش اذه : (هنع

 .«بهذلا مناخ نع هيَ يبنلا ىهن» : (نيحيحصلا » يفو

 ةباجتسا ةعرس هيف : ( متاحا ىقلأف بهذ هّئيهارك لجرلا ىأر املف)

 .- مهنع هللا يضر  ةباحصلا

 يلح اذه نش اذه : لاق « هع ص يبنلا ىت ةأو هّسبلف ديدح نم ًامئاخ َدّخأو )

 .هاقلأ : يأ : ( هحرطف عجرف .راثلا لهأ

 . ةضف نم : يأ 0 وا

 . كلذ زاوج ىلع لّدف رارقإ هتوكس يفو : ( هت يبا هنع تكسف)

 هّنأل ,ديدحلا متاخ مرحت ثيدحلا دافأ» :«فافزلا بادآ» يف انخيش لاق

 ادامتعا ؛هتحابإب نيتفملا لضافأ ضعب ءاتفإب رتي الف بهذلا متاخ نم ارش هلّعج

 سيل ؛ةأرما بطخ لجرل لاق ُهلِلَي ا ناو : (نيحيحصلا» ثيدح ىلع هنم

 ا

 .(۱۹۸۳) «ءاورإلا» يف هتجرخ دقو .(دیدح نم ًامّئاخ ولو سمتلا»

 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق اذهلو ءديدحلا ةحابإ يف اًصن سيل اذه إف

 55/١؟(:
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 نم مزلي ال هَّنأل «هيف ةّجَح الو «ديدحلا مناخ سبل زاوج ىلع هب لدتسا

 .هتميقب ةأرملا عفتنتل هدوجو دارأ هنأ لمتحيف ءسّبللا زاوج ذاختالا زاوج

 ىلع لّمحُي نأ يغبنيف «ةحابإلا يف صن هنأ ضرُق ولو :[انخيش يأ ] تلق
 عمجلا يف نأشلا وه امك ؛مّرحملا ثيدحلا اذه نيبو هنيب ًاعمج «مرحتلا لبق ام

 اذهو ءاهل ةمرحلا ثيداحالاو «بهذلاب لاجرلا ىّلحتل ةحيبملا ثيداحألا نيب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىفخي ال نيب

 هتحابإ يضتقي هقالطإو «ةضفلا مّئاخ ذاختا زارج اا ف نيل يفو اذه

 لاق مرتك ناک الز

 ٥ _ ريمألا ىلع ميلسعتلا باب - 4٠7١

 : باهش نبا نع ۔ ۰

 ناك مل : ةمثح يبأ نب ناميلس نب ركب ابأ لأس زيزعلا دبع نب رمع ّنأ

 :هدعب بتكي رمع ناك مث هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ نم : بّكي ركب وبأ

 ؟نينمؤملا ريمأ بتك نم لّوأ نم ركب يبأ ةفيلخ باطخلا نب رمع نم
 :لاقف

 نب رمع ناكو «لوألا تارجاهملا نم تناكو  ءافّشلا يتّدج يِّنّدَح

 :تلاق- اهيلع لخد قوسلا لسه رهف نع هللا يضر باطخلا

 نيلجرب يلإ ثعبا نأ :نيقارعلا لماع ىلإ باطخلا نب رمع بتكد
 نيقارعلا بحاص هيلإ ثعبف هلهأو قارعلا نع امهلأسأ نيليبن نْيَدَلَج
 ءانفب امهيتلحار اخانأف ءةنيدملا امدقف ,متاح نب يدعو ةعيبر نب ديبلب
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 !ورمع اي :هل الاقف «صاعلا نب ورمع ادجوف ,دجسملا الخد مث ءدجسملا

 .رمع نيئمؤملا ريمأ ىلع انل نذأتسا

 !نيدمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا :لاقف رمع ىلع لَخدف ورمع بوف
 : تلق امم نجرختل ؟صاعلا نبا اي مسالا اذه يف كل ادب ام : رمع هل لاقف

 ىلع انل نذأتسا : يل الاقف «متاح نب يدعو ةعيبر نب ديبل مدق معن : لاق

 قعر نوما ل راو ل ا ايي لن امتنأ :تلقف «نيدمؤملا ريمأ

 ..(مويلا كلذ نم باتكلا ىرجف «نونمؤلا

 * حرشلا *

 وبأ ناك مل : ةمثح يبأ نب ناميلس نب ركب ابأ لاس زيزعلا دبع َنبَّرمع نأ )

 نم :هدعب بتكي رمع ناك مث هَّللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ نم :ٍبّثكي ركب

 باطخلا نب رمع ليجبتو ركب يبأ لضف هيف : (ركب يبأ ةفيلخ باطخلا نب رمع

 .ملعي ال اع هلاؤسو زیزعلادبع نب رمع عضاوت هيفو هل

 تناكو.- ءافشلا يتادج ينتتدح-: لاقف ؟نينمؤملا ريمأ بتك نم لّوأ نم)

 لّخد وه اذإ  هنع هللا يضر باطخلا نب رمسع ناكو ؛لّوُألا تارجاهملا نم

 : يأ :(نيقارعلا لماع ىلإ باطخلا نب ٌرمع بّتك:تلاقاهيلع لّخد قوسلا

 .رحبلاو رهنلا ءىطاش :ةغللا يف قارعلاو «ةرصبلاو ةفوكلا

 .ربصلاو ةوقلا : دلج ا : (نّيَدْلَج نيلجرب ّيلإ ثعبا نأ )

 . بيجنلا يكذلا لجرلا وهو «ليبن ىّنثم :(نيليبن )

 ؛مهعاضوأو ةيعرلا لاوحأ يعارلا ةعباتم هيف : ( هلهأو قارعلا نع امهلأسأ )

 . كلذ نسحي نم رايتخاو «مهرابخأ يّرحتو
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 امدّقف «متاح نب يدعو ةعيبر نب ديبلب نّيَقارعلا بحاص هيلإ ثعنف )
 ۰ .اكربأ : يأ :اخانأ :(دجسلا ءانفب امهيتلحار اخانأف «ةنيدملا

 انل نذاتسا !ورمع اي : هل الاقف «صاعلا نب ورمع ادجوف «دجسلملا الخد مث )

 .ماقو ضهن : يأ : (ورمع بوف .رمع نينمؤملا ريمأ ىلع
 بابلا دهاش اذه : ( !نينمؤملا َريْمُأ اي كيلع مالسلا :لاقف رمع ىلع لّخدف)

 .ريمألا ىلع ميلستلا وهو ؛فنصملا هيلإ راشأ يذلا

 امم ُنِجَّرختل ؟صاعلا نبا اي مسالا اذه يف كل ادب ام :رمع هل لاقف)
 . لوقت ام ىلع ناهربلاو ليلدلاب نجرخمتل : يأ :( تلق

 ىلع انل نذاتسا : يل الاقف «متاح نب يدعو ةعيبر نب ديبل مدق «معن : لاق)

 : قوقل متو E E ف «نينمؤملا ريمأ

 لاق دقف «بّيطلا مسالا اذهب ميظعلا هباتك يف ىلاعت هللا مهامس دق : : تلق

 ليبَس َرْيَع عبيو ىدهلا هَل نبت ام دعب نم لوسّرلا ققاشي نمو : هناحبس
 ٠٠١[. :ءاسنلا] (ًاريصم تاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نموا

 نينمؤملا ريمأ ظفل قالطإ ىلع ىرج : يأ :( مويلا كلذ نم باتكلا ىرجف)
 هللا باتك َقْفاو  امهنع هللا يضر يدعو ديبل لوق نأل .كلذ ىلع ىضمو

 . ملعأ هّللاو «ىلاعت

 هتجح اًجاح ةيواعم مدق :لاق هّللادبع نب هللا ديبع نع - 0

 : لاقف يراصنألا فينح نب نامثع هيلع لخدف ,ةفيلخ وهو ىلوألا
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 نم :اولاقو ماشلا لهأ اهركنأف ءهَّللا ةمحرو ريمألا اهيأ كيلع مالسلا
 ؟نينمؤملا ريمأ ةّيحتب رصقي يذلا قفانملا اذه

 يلع اوركنأ ءالؤه نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاق مث هتبكر ىلع نامثع كربف

 انف دامت معو: ركاب اهم دل دلل وه حلفا كلا أ
 : ماشلا لهأ نم ملكت نمل ةيواعم لاقف «دحأ مهنم هركنأ

 امل ماشلا لهأ نكلو ءلوقي ام ضعب ناك دق هنإف ؛مکلسر ىلع»

 لهأ اي مكلاخإ يّنإف ءانعفيلخ ةّيحت اندنع رّصقت ال :اولاق نتفلا هذه َتَنَدح

 .(ريمألا اهيأ :ةقدصلا لماعل نولوقت ةنيدملا

 م حرشلا ج ش

 وهو ىلوألا هّنّجح اًجاح ٌةيواعم مدق :لاق هّللادبع نب هللا ديبُع نع)

Eتسلا( د قاما نو نب وكم واط  EE 
 ميلستلاب دارملاو «بابلا دهاش وهو ريمألا ىلع ميلستلا هيف : ( هللا ةمحرو ريمألا

 ريمأ ةّيحعب رصقي يذلا قفانملا اذه نم :اولاقو ماشلا لهأ اهرّكنأف)

 ةملك نل ىلاعت هللا ءاش نإ يتايس امك ماشلا لهأ اهرّدكنأ : ( ؟نيئمؤملا

 ريمأ اي كيلع مالسلا» :هلوق هدنع باوصلاو «هوحنو ةقدصلا لماعل لاقت ريمألا

 رو نزلا

 .رمالل ًاميظعت : ( هتبكر ىلع نامشع كّربف )

 «مهنم هب ملعأ تنأ أرمأ يلع اوركنأ ءالؤه َّنِإ .نينمؤملا ٌريمأ اي : لاق مث)

 : يأ الحا هس ركنا نق: نايقعو معو كب ابا اهب تح دقل هللاوق
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 ىردأ مهنأل- مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلا لمعب جاجتحالا هيفو

 :هدنع هللا ضر ةيزاس ني ضايرعلا كيد فو. بارلا و ىلاي نالا

 هنت تقردو ةيولقلا ايف تلج و لب طعوس هلل للا لور انظعو)

 : لاق .انصوأف عدوم ٌةظعوم اهّنأك !هَّللا لوسر اي :انلّمف «نويعلا

 كيس نوع كيل رتب نإو «ةعاطلاو عمسلاو مّللا ىوقتب مُّكيصوأ»

 ءافلخلا ةتسو «يتتسب مُكيلعف ءاريثك افالتخا ىريسف مكنم شعي نم هنو

 لك نف ءرومألا تائّدحُمو مكاّيِإو ءذجاونلاب اهيلع ارضع نيب دهملا نيدشارلا

 . ( ٌةلالض ةعدب

 بيغرتلا حيحص » رظناو «مهريغو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ

 قيقحتب مصاع يبأ نبال ( 54) مقرب (ةّئسلا) باتكو ("4) (بيهرتلاو

 .ىلاعت هللا هظفح انخيش

 نامثع ىلع اركنم ملكت نمل :يأ :(ماشلا لهأ نم ملكت نمل ةيواعم لاقف)

 ىلع اذك لعفا : لاقي «يناتلاو ةئيهلا رسكلابلسرلا :(مكلسر ىلع)

 : اولهمتو ارات + ىيعلاو ةف دفا ىلا كلش

 يل هتلوقمو «كلذ ىلع داتعا دق هنأ :يأ : (لوقي ام ضعب ناك دق هّنإف)

 كلذ وم رضع نالا

 ' ةيحت اندنع رصقت ال :اولاق نّمفلا هذه ْتَنَدَح اَّمَل ماشلا لهأ نكلو)

 . ةفاضم اذكه نينمؤملا ريمأ ةملك اوعمسي نأ اوداتعا مهّنآأل : ( انتفيلخ
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 .مكنظأ : يأ : (ةنيدملا لهأ اي مكلاخإ ينإف)

 هذه ماشلا لهأ رّككنأ كلذ لجأ نم :(ريمألا اهيأ :ةقدصلا لماعل نولوقت )
 ةا ماسر فيلا يوسي رف يما رل

 : لاق رباج نع - ۲

 .«هيلع تمل امف جاّجحلا ىلع تلخد»

 ب حرشلا د

 ىلع م كش لا مدرع باب نم : :( هيلع ٠ تْمَلِس امف جاجحلا ىلع تلخد )

 باحصأو قلختملا ىلع مالسلا كرت نم باب ) رظناو . يصاعملا باحصأ

 .اذه لبق يذلا وهو ( يصاعملا

 :لاق ملَذَح نب ميمت نع _ 1۳

 نم ةبعش نب ةريغلا جرخ «ةفوكلاب ةرمإلاب هيلع مس نم لأ ركذأل ين

 هيلع مّلسف- يدنكلا ةرق وبأ هنأ اومعز  ةدنك نم لجر هءاجف ' ,ةبحرلا باب
 ,ههركف ٠ مكيلع مالسلا هّللا ةمحرو ريمألا اهيأ كيلع مالسلا :لاقف
 الإ انأ له« ,مكيلع مالسلا هللا ةمحرو ريمألا اهيأ كيلع مالسلا : :لاقف
 :كامس لاق !؟ال مأ مهنم

 .(دعب اهب رقأ مثو

 لح



 *# حرشلا *

 نم ًةبعش نب ةريغملا جّرخ «ةفوكلاب ةرمإلاب هيلع مَّلس نم لوأ ركذأل يّنِإ

 هيلع عامك ىلتكلا ةر وأ هنأ اوسع ةدقك نع اجو هءاجف «ةبحرلا باب

 دهاش اذه : ( مكيلع مالسلا هللا ةمحرو ريمألا اهّيأ كيلع مالسلا :لاقف

 . بابلا

 . ةريغملا :يأ :( لاقف :ههرّكف )

 مأ مهنم الإ انأ له «مكيلع مالسلا «هّللا ةمحرو ريمألا اهّيأ كيلع مالسلا )

 اهيا كيلع مالسلا + لاق نيح السلا راركت و ذيب اميق-راكنإلا هجو :(16ال

 هنَمضتي «مكيلع مالسلا» :هلوق يف نال مكيلع مالسلا «هللا ةمحرو ريمألا

 (َمُك »و درفملل (كيلع» يف فاكلا ذإ «ريمألا اهيأ كيلع مالسلا » : هلوق رّكنأف

 :لاق ولف «ةعامجلا «مك » يف نمَضَعم درفملا فاكف «ةعامجلل (مكيلع» يف

 هيلع  هنع هللا يضر ةريغملا ٌرَكْنُأ ؛كلذ هلعف مدعلو تآّرجأل مكيلع مالسلا

 .كلذ

 . كلذ زاوج هّعَلب دق هّلعل :( دعب اهبّرقأ مث :كامس لاق)

 41/١ - مئانلا ىلع ميلستلا باب - 5

 : لاق دوسألا نب دادقملا نع _ 4

 عمسيو ءًامئان ظقوي ال ًاميلست مّلسيف ليللا نم ءيجي هلل 2 يبنلا ناك»

 .(تاظقيلا

 .[ 1١/4 ح «ةبرشألا ك- "5 :م]
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 2ھ مي نع
 یی’ وردو ند سكته

 * حرشلا

 عمسُيو ءًامئان ظقوي ال ًاميلست ٍمَلسيف ليللا نم ءيجي هل ع يبنلا ناك )

 مئانلا لاح يعاريف «ةتفاحاو عفرلا نيب مالسلا ءاقلإ يف طسوتي : : يأ :( ناظقيلا

 ثيدحلا يف مّدقت امك ؛هّقح هئاطعإب ًاضيأ ناظقيلا لاح يعاريو هجعزُي الف

 هتيقل اذإ) :هيفو >¢ ...«تس ملسملا ىلع ملسملا قحو .هريغو (۹۹41/۷1۲)

 .(هيلع مّلسف

 عيفرلا يوبنلا بدألا اذه ىلإ انتجاح ّدشأ امو

 VY - ابحرم باب - ۷

  - 1. VAتلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع :

 : لاقف : هلت يبنلا يشم اهتيشم ناك يشمت ةمطاف تّلبقأ»

 ] .«يتنباب ابحرم»

 .هلامش نع وأ هنيمي نع اهسلجأ مث
 ح «ةباحصلا لئاضف ك 44 :م . ۳۹۲٣۳ ح .ناميلا وبأ انثدح ب بقانملا ك- 5١ :خ]

14]. 

 * حرشلا ×

eىلع ٌحيرص در هيفو «مالسلا رقع افرع اه لرسم معانا . 
 .هناكم هلعجيو مالسلا يغلي نم مومذملا امو «كلذ نم جّرحتي نم
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 كب هللا بحر هانعم :ليقو عمو ابحر تيكن ا م عفو

 . «ةياهنلا» . بيحرتلا عضوم بّحرملا لعجف ءابحرم

 :ظفلب )۹٤۷/۷٠١( مدقت :(هلامش نع وأ هنيمي نع اهّسلجأ مث )

 .(اهب بحر»

E َه 2 7 2 

 : لاق  هنع هللا ىضر ىلع نع 2-5

 : لاقف  هتوص فرعف - هْلِلَع ئبتلا ىلع راّمع نذأتسا

 .(بّيطملا بّيطلاب ًابحرم»

 1١١ «ةمدقملا :هج .هنع هللا ىضر رساي نب رامع بقانم ب٤٠ «بقانملا ك 45 :ت]

 ١145[. ح هلع هللا لوسر باحصأ لئاضف ب

 *٭ حرشلا *

 نا كلان ايش :لاقف- هّئوص فّرَعف- هلع يبثلا ىلع راّمع نذاتسا)

 .«ةياهنلا» .رهطملا رهاطلا : يأ :( بّيطملا

 نساحمب هيلحتلو «لامعألا حئابقو لئاذرلا نع هيّرعتل فصولا اذه فّصوو

 دف قع « لضف» . قالخألا

 لظك ةغلابم هيفو» ریت فرصعب- (۲۹۸/۱۰) «ةفحتلا» ىف ءاجو

 هّبذهو هّييط مث بّيط هتاذ رهوج نأ ىلإ ةراشإ هّلعل :( تاعمللا » يف لاقو

 .(رون ىلع ارون راصف هب لمعلاو عرشلا

 مك1١



 ٤۷٤  ؟ مالسلا در فيك باب 2 ۸

NYلاق و ا نيه روت :: 

 ذإ  ةيدملاو ةكم نيب ةرجش لظ يف - للت يَا ددع سولج نحن امديب
 : اولاقف «مكيلع مالسلا لاقف «مهدشأو سانلا فلجأ نم يبارعأ ءاج

 .(مكيلعو»

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 ب حرشلا د

 O او ونام رسب ا وذ احم
 ةاشلا نم هلصأ ا : فلجألا :( مهدشأو سانلا فلجأ نم يبارعأ ءاج

 .«ناسللا .هلقع فعضل قمحألا اهب هبش «ةخولسملا

 نأ: يأ «ةاشلا فلجب هّبش هَقّلُخو هَقّْلَخ يف يفاجلا : فلجلاو » هيف ءاجو

 .(هيف لقع ال ءاوه هفوج

 ةيفيك نايب يف بابلا دهاش اذه : ( مكيلعو :اولاقف «مكيلع مالسلا لاقف)

 .مالسلا در

 : ةرمج يبأ نع - ۸

 : لوقي هيلع مّلسي اذإ سابع نبا تعمس»

 .«هّللا ةمحرو ‹كيلعو»
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 قر

 يووم جد عم

 . ب حرشلا *

 اذإ اذه: هللا ةمحرو «كيلعو :لونقي هيلع ملسي اذإ سابع نبا تعمسو

 :ىلاعت هلوقل هللا ةمحرو كيلع مالسلا وأ «كيلع مالسلا : مّلسملا هل لاق

 ۸١[. :ءاسنلا] 4 اهوذر وأ اهنم نسحأب اويحُف ةّيحتب متييح اذإو إل

 : ةّلْيَق تلاقو :هّللا دبع وبأ لاق - 0884

 ٠ : لاق ءهَللا لوسر اي كيلع مالسلا : لجر لاق

 .«هّللا ةمحرو مالسلا كيلعو»

 . هب حرشلا +«

 ةمحرو مالسلا كيلعو :لاق «هّللا لوسر اي كيلع مالسلا :لجر لاق)

 .هلبق ام رظنا : هللا

 ٠ :لاقرَذ يبأ نع - ۴۰

 ةّيحسب هاّسح نم لّوَأ تنكف «هتالص نم غرف نيح هل يِبنلا تيتأ

 ْ :لاقف «مالسإلا
 .(؟تنأ نمم هللا ةمحرو «كيلعو»

 .رافغ نم :تلق
 ۱١١[. ح «ةباحصلا لئاضف ك ٤ م1
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 قر

 ےیںتجا) ے9 ىج
 502 هزل نیا هبه

 ب حرشلا *

 ةّيحعب هاّيح نم لوأ تنكف «هتالص نم غرف نيح هيم يبنلا تيتأ)

 ؛حلاصلا هلمع نع وأ «هناوخإ هب ءرلا قبس امع ثّدحتلا زاوج هيف : ( مالسإلا

 .ةنتفلا نمأو باجعإلا هجو ىلع نكي مل اذإ

 بلط هيف :(رافغ نم :تلق ؟تنأ نَّمم ههَّللا ةمحرو ؛كيلعو :لاقف)
 مكانقلخ اَنِإ سائلا اهي اهيأ ايل: ىلاعت هللا لاق ؛نيّدلا يف : ةوخإلا ىلع فّرععلا
 هللا دنع ْمُكَمرْأ نإ اوُقَراَعَل لئاَبقو ابوُعُش مُكانلَعَجو ىننأو رَكَذ نم

 ١33[. 1 تارجحلا ] 4 ريبخ ميلع هللا نإ مكاقتأ

  - >0١يبا يل لاق : لاق ةَرُق نب ةيواعم نع :

 ,كيلعو :َلَُقَت الف ,مكيلع مالّسلا :لاقف لجرلا كب رم اذإ «ينب ايد
 مالسلا : لق نكلو «هدحو سيل هّنإف ؛هدحو كلذب هّصخت كنأك
 .(مكيلع

 * حرشلا

 كّناك «كيلعو :ْلُقَت الف ,مكيلع مالّسلا :لاقف لجرلا كب رم اذإ ينب اي)

 نایب هيف : ( مكيلع مالسلا :لق نكلو «هدحو سيل هّنإف ؛هدحو كلذب هّصخت

 .نيملسملا روعش مارتحا هيفو مالسلا در ةيفيك

 ظلي ا مالسلا تبث دق» : رثآلا نه ا لاك

 .«عمجلاب بلاغلاو «دارفإلا

154 



 - مالسلا دري مل نم باب - ۹

 :ٌرذ يبأل تلق : لاق تماصلا نب ِهّللادبع نع - ۲

 : لاقف اعيش يلع در مف َتْمَلسف مكحلا َمأ نب نمحرلا دبعب ترم
 ؛هنم ريخ وه نم كيلع در ؟كلذ نم كيلع نوكي ام ! يخأ نبا اي»

 ۰ .(هنيمي نع كلم

 ٠ ي حرشلا #

 اي : لاقف «ًاكيش يلع در اًمف تّمَلسف مكحلا ما نب نمحرلا دبعب ترَرم )

 نع كلم ؛هنم ريخ وه نم كيلع در ؟كلذ نم كيلع نوكي ام !يخأ َنبا

 ءاقلإ يف ناك اذإ هّنإل ؛مالسلاب هيلع دري ال نيح ملسملا ةاساوم هيف : ( هنيمي

 .ةوادعلاو ضغبلا كلذ مدع يفف «ةّبحما هئاشفإو مالسلا

 .مالسلا هيلع دري مل نَم ىلع ةكئالملا در هيفو

 ل درعسم ىلا وها هللازيع ون 5 ۹/۹

 .مكتيب هوشفأف .ضرألا يف هللا هَعَضو هللا ءامسأ نم مسا مالسلا نإ

 هنأل ؛ةجرد لضف مهيلع تناك هيلع اودرف موقلا ىلع مّلس اذإ لجرلا نإ

 .«بيطأو هنم ريخ وه نم هيلع در هيلع دري مل نإو مالسلا مهرّكذ

 +٭ حرشلا

ا هعضو هللا ءامسأ نم مسا مالسلا نإ )
 3 کتیبه ةفأف «ضرألا يف هلل
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 )985/17٠0(. مقر ثيدحلا رظناو . هنم اورثكأو هوعيذأو هوزشنا : يأ

 هلال ؛ةجَّرَد لضف مهيلع تناك هيلع اودرف موقلا ىلع مّلس اذإ لجرلا نِإ)
 «لضفلا» رظناو ءركدلاب بّبستلا لُضفو ءدبلا لضف هلف : (مالسلا مهركذ
 نعم

 هني نع لَم :يأ :( بيطأو هنم ريخ وه نّم هيلع در هيلع دری مل نإو )
 .هلبق يذلا صنلا يف امك

 ٠٠٤4 - لاق [يرصبلا وهو ] نسحلا نع :

 .«ةضيرف ذرلاو «عوطت ميلستلا»

 ب حرشلا د

 ءاش نإ- هنع هللا يضر -رباج لوق يتايس :( ةضيرف درلاو «عوطت ميلستلا )
 مّلسف كلهأ ىلع تلخد اذإ )٠١/۸۳۳. ٠ مقر ثيدحلا تحت ىلاعت هللا

 . ةبّيط ةكرابم هللا دنع نم ةيحت مهيلع

 وأ اهنم نسجأب اويحف ةّيحتب متييح اذإو © : هلوق هبجوي الإ هار اه: لاق

 A] : ءاسنلا ] © اهودر

 :(ةبنسوي الإ هار اه :ريبزلا وبا يآ لاق

 .«مالسلا در بجوي ينعي » :- ىلاعت هللا هظفح  انخيش لاق

 مالسلاب ةرمآلا ةريثكلا ثيداحألا نم مالسلا بوجو نئارق انخيش َرَكذ مث

 لخبأ ّنأو هّيقل اذإ هيلع مَّلسُي نأ ملسملا ىلع ملسملا قح نم هنأو «هئاشفإو
 :فيفش نإ دز راشملا تيدا رظناو ةءالدبلاب لختبو ودل نياثلا
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 ٤۷٩  مالسلاب لخب نم باب _ ۰

 ٥9 - لاق ةريره يبأ نع :

 .زجع نم ‹سانلا زجعأ ناو ءمالسلاب لخبي يذلا سانلا لخبأ»

 .(ءاعدلاب

 دب حرشلا د

 . لذبلل مهحشأو لضفلل مهعنمأ :يأ : (ساتلا لخبأ )

 الو مهفرعي نمم نيملسملا نم هيقل نم ىلع :( مالسلاب لخبي يذلا )
 «تابرقلاب لخب نم لإ هلمهي الف «ةبوثملا ميظع «ةّنؤملا فيفخ هَّنإف «مهفرعي

 لب نم عراشلا هب رمأ ام عّنم هنوكل ؛لخُبلا مسا هيلع قلطأ «تابونملاب حشو

 ةريصب مهامعأو ًالذبو ءاطعو ًايأر مهفعضأ نم :يأ :( ساّتلا زجعأ نو

 وهو «فيوستلاب هلعف بجي ام كرت زجعلاب دارأ :ليق » :( ةياهنلا» ىفو .امهفو

 هّللا نم بلطلا :يأ» :( 557/١ ) (؛ضيفلا) يف ءاج : ( ءاعدلاب رَجَع نم )

 ال ام هلامهإب هبضغل هضرعتو هب هللا ِهَّرَمأ ام هكرتل دئادشلا دنع امّيس ال ىلاعت

 : ليق هيفو

 نم آل يارا يذلا ليو جاجا فنا اال

 « بضغي لأسي نيح مدآ ىنبو هلاؤس تكرت نإ بضغي هللا
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 ١ - نايبصلا ىلع مالسلا باب - 4٤۷۷

 :”كلا ني شنا ق

E 

 .«مهب هلعفي هل لب يبنلا ناك

 ٤ح «مالسلا ك8 :م .نايبصلا ىلع ميلستلا ب 16 ؛ناذكتسالا ك8 :خل

1°][. 

 ب حرشلا دب

SSهيف :( مهب هّلعفي هی هلع يبنلا ناك: لاقو «  

 yT هلي يبنلا عضاوت

 دابق فا ور ميلك

 مهتّدوم بسكو «مالسلا ةيمهأ مهميلعت نايبصلا ىلع ميلستلا يفو : تلق
 . ىفخي ال امك مّلسْلاب ءادتقالا يف هريثأت هل اذهو «مهتبحمو

 : لاق[ رام نیا ره ] ةسبنع نع ۷

 .«باّتُكلا ىف نايبصلا ىلع مّلسي رمع نبا تيأر»

 ٭ حرشلا دع

 ری ناكم :باّتكلا :« بالا ىف تايبضلا ىلع مسی ومع نبا تیآر)

 .« طيسولا» . نآرقلا مهظيفحتو ةباتكلاو ةءارقلا نايبصلا ميلعتل

 لنفي



 ىلع ميلستلا يف هِي يبنلاب هؤادتقاو  هنع هللا يضر  رمع نبا عضاوت هيفو

 .نايبصلا

 ٤۷۸ - لاجّرلا ىلع ءاسّنلا ميلست باب - 5

 : تلاق ءىناه مأ نع 2 - 4

 :لاقف هيلع تمّلسف ,لستغي وهو هيب يِبَنلا ىلإ تبهذ

 .(؟هذه نمو

 : لاق .ءىناه ّمأ : تلق

 .([ ءيناه ماب ] ابحرم»

 ..[85 ح «نيرفاسملا ةالص ك- 5 :م .اومعَر يف ءاج ام ب_ 94 «بدألا ك- ۷۸ :خ ]

 نب حرشلا

 بابلا دهاش اذه :(هيلع تُملِبسف ءلسّمغي وهو هَ يبنلا ىلإ تبهذ)

 ا الا ميل

 هتدجوف حتفلا ماع هَ ا (نيحيحصلا » يفو

 .(هيلع تْمّلسَف 06 هتنبا ةمطافو «لستغي

 لجرلا لوق هيف : (ءىناه ماب ًابحرم :لاق .ءىناه ّمأ : تلق ؟هذه نم :لاقف)

 ٤۱۷ ) تعش نإرظناو «كلذ يف صوصنلا ضعب مدقتو د ةأرملا وأ لجرلل

 .( ٤۷۳ ۔ابحرم بای ۔

 هيلع دراولاو هرئازل ناسنإلا لوق بابحتسا هيف » :( ۲۳۱/۰ ) يوونلا لاق
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 . (ةفطالملاو ماركإلا ظافلأ نم هوحنو ر

 : لاق [ يرصبلا وه] نسحلا نع 2. 8

 .(لاجرلا ىلع نمّلسي ءاسنلا نك »

 ٭ حرشلا د

 ينولكأ» :لشم هّنأو هلثم مدقت :(لاجرلا ىلع نمّلسي ءاسنلا نك )
 . ( ثيغاربلا

 ايدو رار فلا تقم اذ[ لاحترلا ىلع الا است زا وج هو

 هلي هّللا لوسر ىلع ءىناه ما ميلست يف حيرص وهف ؛قباسلا ءيناه

 4۷۹  ءاسنلا ىلع ميلستلا باب - ۴۳

EVAءامسأ نع -  : 

 مهيلإ هديب لاق دوعف ءاسنلا نم ةبصعو «دجسملا يف رم هي ي يبنلا نأ

 : لاقف مالسلاب

 .«نيمعنمل ا نارفكو نكاّيِإ «نيمعنُلا نارفكو نكايإ»

 : لاق ءهَللا معن نارفك نم هّللا يبن اي هّللاب ذوعن :نهادحإ تلاق

 ام هّللاو : لوقف ةبضغلا بضغت مث اهتميأ لوطت نكادحإ نإ ىلب»
 .«نيمعنملا نارفك كلذو هللا معن نارفك كلذف طق ًاريخ ةعاس هنم تيأر

 ب٩ «ناذٌعتسالا ك- ٠ :ت .ءاستلا ىلع مالسلا ىف ب۳۷٠ «بدألا ك- ٠ :د]

 .هوحن [ءاستلا ىلع ميلستلا يف ءاج ام
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 : ةيراصنألا ديزي ةنبا ءامسأ نع رخآ قيرط نمو

 : لاقو انيلع مّلسف «يل بارتأ راوج يف انأو هِي يبا يبرم

 .«نيمعدملا رفكو نكايإ»

 رفك امو ! هّللا لوسر اي :تلقف هتلاسم ىلع نهئرجأ نم تنكو

 ءاجوز هللا اهقزري مث اهيوبأ نم اهتميأ لوطت نكادحإ لعل : لاق ؟نيمعنملا

 اريخ كنم تيأر ام :لوقتف ءرفكعف ةبضغلا بضغتف < ادّلو هنم اهقزريو
5 

 .(طق

 + حرشلا د

 نم ةعامج : يأ 00 نالا نم ةيصعو :دجسللا يفرم لع لا نار

 .ءاسنلا

SS 

 ءاسنلا ىلإ هديب هلع د يبنلا ىولأ» : نسل ا

 (مالسلاب . 1517/٠١١

 ىلع هماعنإ اوت وربما et لاقف)

 . ملعلا لهأ رک د امك هجوز

 .ةيمهألا نايبو ديكوتلل راركتلا : (نيمعنملا نارفكو نكاّيإ)

 : ( ىلب : لاق «هّللا معن نارفُك نم هللا يبن اي هّللاب دوعن :ٌنهادحإ تلاق)

 وأ ماهفتسا عم ناك ءاوس «هلاطبإ ديفيو يفنلا نع هب باجي باوج فرح :ىلب

 .باجيإلا هب دصقيو «هنود
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 اركب ءاهل جوز ال ىتلا :لصألا يف مّيألا :(اهتمُيأ لوطت نكادحإ نإ )

 .اهنع ىقوتم وأ كفاك ةقللظم ا وأ تناك

 كلذف طق ًاريخ ةعاس هنم تيار ام هّللاو :لوقتف ةبضٌغلا بضغت مث)

 اريخ ةعاس هنم تيأر ام هَّللاو : اهلوقف : (نيمعنملا نارفُك كلذو ءهّللا معن نارفُك

 ريغو اهناصحإو اهفافع هب يذلا جاوزلا ةّمعن دحجتف هللا معن نارفك وه طق

 . معلا نم كلذ

 يف يتاليفم :يأ :( يل بارتأ راوج يف انأو هلي يبنلا يبرم )

 نجلا

 دهاش وهو ؛ءاسنلا ىلع ميلستلا زاوج ىلع ةّلدألا نم اذه : (انيلع مّلسف)

 . بابلا

 اي :تلقف «هتلأسم ىلع نهئرجأ نم تنكو .نيمعنملا رفكو نكاَيِإ :لاقو )

 يف ةدافإلا نم اهيف امل ةدومحم ةأرجلا هذه :( ؟نيمعنملا رْفُك امو !هللا لوسر

 ا

 اهقزريو ءاجوز هللا اهقزري مث ءاهيوبأ نم اهتميأ لوطت نكادحإ لعل :لاق)
 ف طو يخ نلف تيار اه لر وكس افلا دف ما نك و دلم

 معن نارفُك نم اهريذحتو «بضغلا نيح اهيلع بّلغي امو «لاح نم ةآرملا هيلع

 لا هللا
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 ٤۰ - ميلست هرك نم باب الخاصّة  ٠١/4

 : لاق قراط نع 11

 ماقف ,ةالّصلا تماق دق :[لاقف] هنذآ ءاجف ءاسولج هللا دبع دنع انك

 رّبكف «دجسلا مّدقم يف ًاعوكر سائلا ىأرف «دجسملا الحدف ,هعم انمُقو
 اي مالسلا مكيلع : لاقف عرسم لجر رمف «لعف ام لثم انلعفو انيشمو عكرو

 ! هلوسر غلبو هَّللا قدص :لاقف نمحرلادبع ابأ

 ىتح ةرظتنن انناكم يف انسلجو «هلهأ ىلع ٍجّلوف عجر انيلص اًملف

 هلأسف ,هلأسأ انأ : قراط لاق ؟هلأسي مكيأ :ضعبل انضعب لاقف «جرخي

 : لاق هلع ىبنلا نع :لاقف

 اهّجوز ٌةأرملا نيعت ىتح ةراجتلا ّوُشْقو ,ةصاخلا ميلست : ةعاّسلا يدي نيب»

 ءروزلاب ةداهشلا روهظو ,ملقلا وشفو ,ماحرألا عطقو «ةراجتلا ىلع

 .(قحلا ةداهش نامتكو

 لا

 ب حرشلا ٭

 هدا يأ ملدا ماف ءاسولج لاد دغا

 نالا ىارف: هلا اسف «هعم انمُقو ماقف ءةالصلا تماق دق :لاقف)

 لاق : (لّعَف ام لثم انّلَعَفو انيشمو عگرو رّبكف ؛ اا جف اکر

 sg نع نيديعت هه نوع اميمكن اردكر ملا ينعي) : انخيش

 .ةعكرلا اوكرديل «عكار وهو مامإلا كاردإل فصلا ىلإ اوّمضنا ىتح
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 كردم عوكرلا كردم نأ ؛فلّسلا هيلع ىرجو ةنسلا يف تباثلا وه اذهو

 عشرا

 ي(اطا١ 44 :مقر ) (ةحيحصلا» يف جرخم زيزع حيحص ثيدح اذه يفو

 .(۲۲۹) (ةحيحصلا » رظناو

 دهاش اذه :(نمحرلادبع ابأ اي مالسلا مكيلع :لاقف عرسم لجررمف)

 دنعو «ةعامج يف هنيعب لجر ىلع ملسي نأ وهو ةّصاخلا ميلست يف بابلا

 يف مكاحلا دنع كلذكو ««مكيلع مالسلا» : «لكشملا» يف يواحطلا

 .( كردتسملا»

 هَّللا نع غلبي يحولا نال هللا قدص :(!هلوسر غلبو هللا قدص :لاقف)

 «( ىحوي يحو الإ وه نإ ب ىوهلا نع قطني امو  :ىلاعت هلوق يف امك
 .[ 5 :مجنلا ]

 .ةّصاخلا ميلستب قّلعتي ام كلذ نمو «نيدلا رومأ :يأ :هلوسر غلبو

 .لّخد :يأ : (هلهأ ىلع جّلوف عجر انيلص املف)

 مكيأ :ضعبل انضعب لاقف «جرخي ىتح هرظتنن انناکم يف انسلجو )

 هّلأسف » :( ه/؟) «راثآلا لكشم » ىف : ( هلأسف «هلأسأ انأ : قراط لاق لاس

 هلوسر غّلبو هللا قدص :٠ تلقو هيلع تددرف كيلع لجرلا مَّلس :لاقف قراط

 E هع ىبّنلا نع ىورف «لاق

 رو ةضاخلا ياس ةا لا يدلي وب لف يلا ن لاف

 .اهراشتنا : يأ : ( ةراجتلا

 .انرصع يف سوملم عقاو اذهو : ( ةراجتلا ىلع اهجوز ةأرملا نيعت ىتح )
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 ةباجكلا تَّشَف فيك رظناو ءةباتكلا : يأ :(ملقلا وَشْفو «ماحرألا عطقو )

 ةليذرو ةليضفو رفكو ن اميإ نم اهيف امب ؛اهبراغمو ضرألا قراشم يف ترشتناو
 !ةعدبو ةنسو

 كلذ ءاقن ىلع لدي اذهو :(قحلا ةداهش نامتكو «روزلاب ةداهشلا روهظو )
 . ماتخلا نسح هللا لاسن «نامزلا رخآ سانلا داسفو «ميظعلا ليجلا

 ٥ - باجحلا ةيآ تلزن فيك باب ؟  4/1١

 :سنأ نع د 0/87

SS e 

e N 

 .ًاسورع اهب حبصأ شحج تنب بنيزب هل

 هن هلل يبل دنع طهر يقبو اوجرخ مث ماعطلا نم اوباصأف موقلا ىعدف
 تيشمف « «ئشامف ؛ ءاوجرخي يكل تجرخو ,جرخو ماقف ؛ثكلا اولاطأف

 . ةشئاع ةرجح ةبتع ءاج ىتح «هعم

 مه اذإف بديز ىلع لحد ىتح «تعجرو عجرف اوجرخ مهنا نظ مث

 . ةشئاع ةرجح ةبتع غلب ىتح «تعجرو عجرف «سولج

 برضف ءاوجرخ دق مه اذإف «هعم تعجرو عجرف اوجرخ مهنأ نظو

 .(باجحلا لزنأو ءرتسلا هنيبو ىنيب هلع ىبنلا

 تويب اولخدت ال 9» :ىلاعت هلوق ب 8 «بازحألا ةروس 57 ؛ريسفتلا ك- 66 :خ 1

 ۸٩[. و ۸۷ ح ,حاكنلا ك- ١5 :م . © مّككل َنَذؤي نأ الإ يبتلا
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 + حرشلا د

 همودق نامز : يأ :( ةنيدملا هع a م نو

 تامو «نينس رشع نبا انأو ةنيدملا هلي هَ يبنلا مدق» : «فتصملا حيحص ١ يفو

 . «نيرشع نبا انأو

 ءامهانعم يف نمو هتلاخو همأ ينعي» :(حتفلا) يف لاق :( يتاهُمأ نكف)

 .(ةلاحم ال انه «ةدارم يهف هتدج ةكيلم نوك تّبث نِإو

 ‹ يننبظاوي :(0157) (فئصملا حيحص» يف : (هتمدخ ىلع يِّنوُطَوي )

 ) يتنطاوي ( خسنلا ضعب يفو .اهتموادمو هتمدخ ةمزالم ىلع يننلمحي : يأ

 . «حتفلا» رظناو «ةقفاوملا يهو ةأطاوملا نم «« ينتئطاوي » :خسنلا ضعب يفو

 ناشب ساتلا ملعأ تنكف «نيرشع نبا انأو يفوثو «نينس رشع هتمدخف)

 ءةحلصم كلذ يف ناك اذإ ؛اذك نأشب سالا ملعأ ان ءرملا لوق هيف :( باجحلا

 . ةنتفلا نمأو

 اهب حّبصأ شحج تنب بنيزب هلت هللا لوسر ىنتبا ام لزن ام لّوأ ناکف)
 هل يبتلا دنع طهر يقبو اوجرخ مث ماعطلا نم اوباصأف موقلا ىعدف ءًاسورع

 طهر ةثالث يقبو» :( 4991) (فنصملا يح ص » يف :(ثكملا اولاطأف

 .(تيبلا يف نوثدحتي

 : رقت ةفالك كفر 2 41/8109 ًاطنأ ةيفو

 هناك وه اذإو» :(نيحيحصلا» يف : (اوجرخي يكل تجرخو «جرخو ماقف )

 .(اوموقي ملف مايقلل أيهتي

 يف لاق :( ةشئاع ةرجح َةَّبَتَع َءاج ىتح «هعم تيشمف «ىشمف)
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 .«ةبّتع جردلا نم ةاقرم لك » :(ةياهنلا»

 .رادلا يف درفنملا عضوملا يه : ةرجحلا

 نع ةديدعلا تاياورلا نم ةصقلا لصحمو» :( 808/5 ) «لضفلا » يف لاق

 هللا ىلض بتلا ايحتساو: :نوثدحتي اوسلج ةميلولا اورّضح نيذلا نأ سنأ
 اوموقيف «هدارم اونطفيل مايقلل ًاّيهتف «جورخلاب مهرّمأي نأ مَّلسو هلآو هيلع

 .همايقب

 مل نيذلا ةثالثلا الإ اوجّرخف ءٍجّرَخو ماق كلذ نع ثيدحلا مهاهلأ املف

 .(ثيدحلا نم هيف اوناك امب مهلاب لغش ةدشل ؛كلذل اونطفي

 ا تدير نام رده ستي رر موق اوس ع عملا ا
 عجرف اوجرخ مهنأ نظو . جسم اح دع رو حتا نيرا

 :(رعّسلا هنيبو ينيب هلت يبتلا برضف ءاوجرخ دق مه اذإف م توو

 .نلفكلل یهو راو :رتسلا

 تلزنأو هنيبو ينيب رتسلا ىخرأو» :«نيحيحصلاو يف :( باجحلا لزنأو )

 .(«باجحلا ةيآ

 لإ ّىِبَنلا توب اوُلْخدت ال اونمآ نيذْلا اهيأ اي ] هللا لّرنأف» :ًاضيأ امهيفو

 4 باّجح ءارو نمط هلوق ىلإ 4 هانإ نيرظان ريغ ماَعَط ىلإ مُكَل َنَدْوي نأ
 .([ هال : بازحألا]

 دق سنأ اذهف «ملعلا لهأ ةمزالم لضف ؛اهنم ةديدع دئاوف ثيدحلا يفو

 . هلع ىبنلا هتمدخو هتمزالم ببنسب باجحلا نأشب سائلا َملعأ ناك

 رئازلا ةاعارمو ةرايزلا بادآ ضعب هيفو «لوخدلا ن لا ةميلو نَا هيفو
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 .هيلع لاقثإلا مدعو هروزي نم لاح

 لب «ةجاحلا دنع جورخلل ةجاحلا وأ لاغشنالاب تيبلا بحاص حيملت هيفو

 . ملعأ ِهّللاو «ةدسفم ىلإ كلذ ٌدؤي ملو رمألا ىضتقا اذإ كلذب حيرصتلا

 ٠٠۲/۳ - ىظَرُقلا كلام ىبأ نب ةبَلْعَت نع :

 نع هلأسي  ثراحلا نب ةثراح ينب يخأ ديوس نب هّللادبع ىلإ بكر هنأ

 لمعأ نأ ديرأ : تلقف ؟ديرت ام :لاقف «نهب لمعي ناكو «ثالغلا تاروعلا

 :لاقف .نهب

 ؛ ملا غلب يلهأ نم دحأ يلع لخدي مل ةريهظلا نم يبايث تعضو اذإ»

 .ةالصلا ىلصت ىتح ساّنلا كرحتو رجفلا علط اذإ الو

 . (مانأ ىتح ىبايث تعضوو ءاشعلا تيلص اذإ الو

 هب حرشلا د

 نع هلأسي  ثراحلا نب ةثراح ينب يخأ  ديَوُس نب هللا دبع ىلإ بكر هنأ )

 هذه نأ :(ليزنتلا ملاعم» نع «نوعلا) بحاص ركذ :( ثالشلا تاروعلا

 ش .هتروع ودبتف هبايث اهيف عضي ناسنإلا نال ؛تاروع تيّمّس تاقوألا

 نيذلا اهيأ اي :ىلانعت هللا لوق يف ءاج ام يهو :(نهب لمعي ناكو)
 ثالث مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذلاو مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ

 دب نمو ةرسهطلا نم مُكَباث نوت نحو رفا الص لبق نم تار
1A۲ 



or لرب © نهد حاج ْمِهْيَلَع الو مكّيَلَع سيل مُكَل تاروع ثلث ءاشعلا ةالص 
 ٠١۸[. :رونلا] . 4 مُكيَلَع َنوُفاَوَط

 درج ال ءلمعلل مّلعتلا هيف :( نهب لمعأ نأ ديرأ : تلقف ؟ديرت ام :لاقف )
 .ماّيألا هذه سانلا مظعم عقاو وه امك ؛ةداهشلا وأ ةفاقثلا

 نال ؛ةلوليقلا تقو يف :يأ :(ةريهظلا نم يبايث تعضو اذإ :لاقف)
 )58/1١154(. «نوع» .هلهأ عم لاحلا كلت يف هبايث عضي دق ناسنإلا

 علب :يأ : مُلا غلب :( ينذإب الإ مُلا غلب يلهأ نم دحأ يلع لخدي مل)
 «ةياهنلا » نم ًاطقتلم .لاجّرلا مكُح هيلع ىرجو كردم غلاب وهف ملتحي نأ
 .(ناسللا»و

 ىَّلصُت ىتح ساّنلا كرحتو رجفلا ٌعلط اذإ الو . هْنْذِإ كلذف «هوعدأ نأ الإ
 : «نوعلا» يف لاق : ( مانأ ىتح يبايث تْعضوو ءاشعلا تيلص اذإ الو .ةالصلا

 هذه يف تيبلا لهأ ىلع اومجهي ال نأ لافطألاو مدخلا رّمؤيف مولا تقو هنأ »
 نم لذ رت را لها ىلع لجرلا نركب نأ نم يهب امل ؛لاوحخألا
 1 .(لامعآلا

 ةولخلا تاعاس اهَّنأل ؛تاقوألا هذه صح اًمنإو) :( ٩۷ ص) ًاضيأ لاقو
 ةي لا نم تأ هاري نأ بحبال انتقاتسنإلا نش ودب اعرف «تانيغلا عضوو

 يف اونذاتسيلف مهريغ اّمأو «تاقوألا هذه يف ناذغتسالاب اورمأف «نايبصلاو

 . «تاقوألا عيمج

 لهآ نم ًارفن نأ ؛ةمركع نع» :( ٤۳۲٤ ) (دواد يبأ ننس حیحص » يف

 الو ءانرمأ امب اهيف انرمأ يتلا ةيآلا هذه ىرت فيك «سابع نبا اي :اولاق قارعلا
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 نيذلا مكنذاتسيل اونم يذلا اهيأ اي إ» لجو زع هللا لوق : دحأ اهب لمعي

 الص لبق نم ترم ثالث مُككنم مُلا اوفي مل نيذلاو مكئاميأ تكلم

 ثلث ءاشعلا ةالَص دْعَب نمو ةريهظلا نم م مكبايث نوعضت نيحو رجفلا

 ىلإ 4 مُكْيَلَع ن نوفاوط ندع حان مهْيلعالو ْمُكْيَلَع سيل ْمُكَل تاروع
 : [ 54 :رونلا] 4 ميكح ميلع

 سيل سالا تاكو هرعسلا بحي نينمؤماب ميحر ميل هلا نإ :ساهع نيا لاق

 لجرلاو لجرلا ٌةميتي وأ «دلولا وأ مداحلا لخد اًمرف لاجح الو ٌروُبس مهتويبل
 نو ساب هللا مهءاجف «تاّرَوَعلا كلت يف ناذعتسالاب هللا مهّرمأف ,هلهأ ىلع

 ۰ ۰ ا كردي كتي ا
 . باجحلا : يأ :لاجحلا

 4/7 - هتأرما عم لجرلا لكأ باب - ۷

or Arfكرك ا ير ا  

 هدي تباصأف «لکأف هاعدف «رمع رمف ءاسیح هِيَ هلع يبنلا عم لكآ تنك

 : لاقف ,ىعبصإ

 .(باجحلا لزنف «نيع نكنأر ام نكيف عاطأ ول !سحو

 تويب اولخدت الإ : ىلاعت هلوق ب ۲۸۷ «ریسفتلا ك- ۸۲ (یربکلا» يف ن هجرخأ ]
 .[# مكل نّدؤي نأ الإ يبنلا

 « حرشلا#«
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 . (ةياهنلا) . تيتّقلا وأ قيقدلا طقألا ضوع لعجي دقو «نمّسلاو

NE.سح :( !سح :لاقف «يعبصإ هدي تباصأف «لكأف هاعدف : 

 .هوحن وأ بّرض وأ قرح وأ ضع نم ءىجافملا ملألا دنع لصألا يف لاقت ةملك

 ىلع هصرحو هناميإو رمع ةريصب ةّوق هيف :(نيع َنُكْنأر ام نكيف عاطأ ول)
 1 !!نآلا نوملسملا هيلع ام ىأر ول رمع لوقي اذامف «ةليضفلا

 ثيدح ضراعي ال ثيدحلا اذه لوقأ» :انخيش لاق :(باجحلا َلرنف )

 تلزن باجحلا ةيآَّنأب امهنيب عمجلا ناكمإل ؛هلبق بابلا يف روكذملا بنيز

 امك «لوزنلا يف دحاو ببس نم رثكأ أ اهل تايآلا نم ٌريثكف «كاذو اذه ةبسانمب

 ESE o ذل اج وب يراسل

 بادآ نم عيفر بدأ نايب ؛بيويبتلا اذه نم فّئصملا دارم ّلعلو :ْتَلُق

 بلاغف ءاذهب يلابي ال نم لاجرلا نم مكو «هتأرما عم لجرلا لْكأ وهو تويبلا

 دولا فاعضإ يف ريبك ريثأت هل اذهو «مهباحصأ دنعو «معاطملا يف مهتابجو

 . ةرسألا دارفأ نيب ةبحاو

 نبا ةجراخ ةّدج ةلوخ يهو سيق تنب ةّيبّص مأ نع 9/٠٠١٤

 : تلاق  ثراحلا

 .(دحاو ءانإ يف هيَ ع هللا لوسر ديزل تفلتخا»

 ءاهننسو ةراهطلا ك- ١ :هج «ةأرملا ءوضو لضفب ءوضولا ب۳۹ «ةراهطلا ك- ١ :د]

 . TAY] ح عدحاو ءانإ نم نآضوتي ةأرملاو لجرلا ب ”5
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 ق
SDيا  

 یی ورو نصح هه

 دب حرشلا

 فاق كيرالا E ag كسا به نو

 .(هّلبق ةراث ىه فرتغتو اهلبق ةرات فرتخي ناك :يأ):(45/1١)

 ٤۸٤  نوكسم ريغ اتيب لخد اذإ باب 8

\.oo/ N۰لاق رمع نب هّللادبع نع - : 

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا :لقيلف نوكسملا ريغ تيبلا لحد اذإ»

 .(نيحلاصلا

 دب حرشلا يب

 اع دب لدا | اميلع اسلا لف نوكسلا ربع كلا نكد اذإو

 .( 590١/9 «نوع» .ءاعدلا يف سفنلاب ةءادبلا بابحتسا

 امب مئاقلا هنأ حلاصلا ريسفت قر (نيحلاصلا هللا دابع ىلعو )

 اع أ (نوع)» . (هدابع قوقحو هللا قوقح نم ؛هيلع بجی

 : لاق سابع نبا نع 2 ۰۷

 4 اهلهأ ىلع اومّلستو اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال إ>»

 اولخدت نأ حانج مكيلع سيل 9» :لاقف كلذ نم ىننتساو ء[۲۷ :رونلا]

 « نومتكت امو نودبت ام ملعي هّللاو مكل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ اتويب

 .«[ ۲۹ :رونلا]
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 دب حرشلا ٭

 :سانعتسالا :ليق :(4 اوسنأتست یتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال ])
 ريسفت » . لخاد يّإ : مهنذؤُيف سان تيبلا يف له رظني نأ وهو «سنألا بلط

 .( يوغبلا

 لو وكاس سي د ارملتسشو ور

 ل نإ- هيلع ليلدلا يتأيسو

 ريَ ًاتوُيب اوُلْخَدَت نأ حاتج مكيلَع سيل : لاقف كلذ نم ىنثتساو )

 . ناذغتسا ريغب : يأ : 4 ةنوكسم ريغ ًاتوُيب اولخدت نأ : ( 4 ةنوكسم

 عام اهيف ((:  نوُمَتَكَت امو نودبت ام ملعي هّللاو مُكَل عاتم اهيف ط)

 تاناحلا يه :ةداتق لاقف «تويبلا هذه يف اوفلتخاو مكل ةعفنم ينعي :4 مكا
 زوجيف ءاهيلإ مهتعتمأ اووؤيو اهيلإ اروأيل ؛ةلباسلل ةينبملا لزانملاو تويبلاو

 ٌرحلا نم ءاقتالاو عاتملا ءاويإو لوزنلاب اهيف ةعفنملاو ,ناذمتسا ريغب اهلوخد

 عيبلل اهنولخ دي قاوسألاب يتلا مدرع كادوا واو

 .نذِإ قوسلا تيناوج ىلع سيل : يعخنلا ميه اربا لاقو

 لوبلا نم اهيف ةجاحلا ءاضق وه عاتملاو «ةبرحلا تويبلا يه :ءاطع لاقو

 . طئاغلاو
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 العل ءاج اّمِإ ناذعتسالا نأل ؛اهل نكاس ال يتلا تويبلا عيمج يه :ليقو

 ريسفت ) .ناذعتسا ريغي لوخدلا هلف كلذ فَّخُي مل نإف «ةروع ىلع علطي

 .( 3710/5١ (يوغبلا
 و

 لافطألا علب اذإو 8 :هّللا لوق باب _ ۹

 4۸٩ ۔ 4 ملحلا مکنم

 :رمع نبا نع - ۸
 .«نذإب ًالإ هيلع لخدي ملف ؛ هّلزع مّلُخلا هدلو ضعب غلب اذإ ناك هّنأ»

 *ب حرشلا ب 1

 مدقت : ( نذإب لإ هيلع لخدَي ملف ؛هّلّرع مُلا هدلو ضعب غب اذإ ناك هّنأ)
 SIS مقر ثيدحلا رظنا هلثم

 4۸۷  هّمأ ىلع نذأتسُي باب _ ۰

 :لاق ةمقلع نع ٠٠۹/۹

 :لاقف ؟ يمأ ىلع نذأتسأأ : لاق هللا دبع ىلإ لجر ءاج

 .«اهارت نأ بحت اهنايحأ لك ىلع امو

 *ب حرشلا د

 اهنايحأ لك ىلع ام :لاقف ؟يّمأ ىلع نذاتسأأ :لاق هّللادبع ىلإ لجر ءاج)

 نينا E ري انو رك TT اه كانا

 .هاعب
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 ءاج اذإ هّللادبع ناك :تلاق بنيز نع» :(514/؟) (لضفلا» ىف ءاجو
 .ههركي رمأ ىلع اًنم مجهي نأ ةهارك قّربو حتحنت بابلا ىلإ ىهتناف ةجاح نم
 . ( حيحص هدانسإ :ريثك نبا لاق

 ىنعملا له هتلأس مث ؟ال :لاقف هتحص رضحتسي ناك نإ انخيش تلأسو

A1۹لاقاريدل ن ملجم نع : 

 : لاقف ؟ىّمأ ىلع نذأتسأ : لاقف ةفيذح لجر لأس»

 | كؤوسي ام :ةياور ىفو) «هركت ام تيأر اهيلع نذأتست مل نإ»
TEKE 

 * حرشلا دب

 اهيلع نذاتست مل نإ :لاقف ؟يّمأ ىلع ُنذاتسأ :لاقف ةفيذح لجر لآس )
 ابا هدعب اهو هاف ارنا ٠ كورسا ام ؟ةياور فو هرکی ام تيار

 ١ - ىلع نذأتسي باب أخته  4٤۹۰

 : لاق ءاطع نع ۱۰۱

 تدعأف ((معن) :لاقف ؟ىتخأ ىلع نذأتسأ : تلقف سابع نبا تلأس
 :تلقف

 ؟امهيلع نذأتسأ ءامهيلع قفنأو ءامهنّومأ انأو يرجح ىف ناتخأ
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 : لاق

 ! ؟نيتنايرع امهارت نأ بحتأ «معن»

 نيذلاو مكئايأ تكلم نيذلا مُكدذأَتسِيل اونمآَن يذلا اهيأ ايف : أرق من

 َنوُعَضَت نيحو رجقلا ةالّص ٍلَبَق نم تارم ثالث مكنم ملا وغلب مَ

 ( مل تاروع ثالث ءاشعلا الص دعب نمو ةريهظلا نم مكباسي
 .[ هم6:رونلا]

 : لاق .«ثالغلا تاروعلا هذه يف الإ نذإلاب ءالؤه رمي ملف : لاق

 نم نيذّلا نذأتسا امك اونذأَتَسَْلَف مُلا مكنم لافطألا غلب اذإو »
 ۰ 1 ٠ . .[89 :روتلا] 4 مهل

 : سابع نبا لاق

 .«[مهلك سانلا ىلع ] ‹بجاو نذإلاف»

 * حرشلا

 «معن :لاقف ؟يتخأ ىلع نذاتسأ : تلقف سابع نبا تلأس :لاق ءاطع نع)

 انأ :يأ :(امهيلع قفنأو اا انأو «يرجح يف ناتخأ :تلقف تدعاأف

 .امهتيافكب موقأو امهتوقو امهتنوؤم لمتحأ

 دق نذإلا نال :(!؟نيتنايرع امهارت نأ بحتأ مَعَن :لاق ؟امهيلع نذاتسأ)

 OS RE A صبا لج شرع

 .ناتنايرع امهو امهيلع كرصب عقو امبرلف «تقو لك يف انمهيلع كرصب

 نيذّلاو مكنايأ تكلم نيذّلا مكنذاتسيل اونمآ نيذلا اهيأ اي ] :اَرَق مث )
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 َنوُعَضَم نيحو ٍرْجَفلا ةالّص ٍلْبَف نم تاَرَم ثالث مكنم ملا اوغلمي مل

e eمادقت : (4مكل  

 س د e O :لاق)
 . كلذ ىلع داز ول ؛مهيلع قشي كلذ ّنأل ؛جرخلا عفرو مالسإلا

 نسو كاردإلا ارغب :يأ :( 4 ملا مكنم لامطألا غلب اذإو» :لاق)
SS 

0 rod 

 و
 . ينثت ا

 4٩۹۲  ًاثالث ناذئتسالا باب 2 ۲

EE ٠ 

 هل نذؤي ملف باطخلا نب رمع ىلع نذاتسا يرعشألا ىسوم ابأ نأ

 عمسأ ملأ :لاقف رمع ٌغرفف «ىسوم وبأ عجرفًالوغشم ناك هّناكو-
 .هل اونذيإ ؟سيق نب هّللادبع توص

 كلذ ىلع ينيتأت : لاقف .كلذب رمؤن انك : لاقف «هاعدف «عجر دق :ليق
 تم . ةنيبلاب

 الإ اذه ىلع كل دهشي ال :اولاقف ؟مهلأسف «راصنألا سلجم ىلإ قّلطناف

15١ 



 ىلإ جورخلا ينعي «قاوسألاب قفصلا يناهلأ ؟ هلي هللا لوسر رمأ نم [اذه]

 ش .ةراجتلا

 .[ 20/58 ح «بادآلا ل۸ :م .ةراجتلا يف جورخلا ب- ٩ «عويبلا ك- 54 :خ]

 *# حرشلا ي

 هّنأكو هل نذوب ملف باطخلا نب رمع ىلع َنَداَتسا يرعشألا ىسوم ابأ نأ )

 نب هّللادبع توص عمسأ ملأ :لاقف رمع عرف «ىسوم وبأ عجرف  الوغشم ناك

 . لوخ دلاب : يأ :(هل اونذيإ)

 اًملُقت اًملف نيتزمهلاب هل اونذئا هلصأ» )١175/1١١(: «ةدمعلا» يف لاق

 االف

 .امهنع هللا يضر «ىسوم ابأ ٌرمع اعد :يأ : ( هاعدف «عجر دق :ليق)

 كلذلو « هع يبنلا ىلإ عوفرملا مكح يف وهف :( كلذب رمون أتك :لاقف)

 .رمألا اذه رمع مظعتسا

 لاقف» )١١57(: «ملسم حيحص)» يف : ( ةنيبلاب كلذ ىلع ينيتأت : لاقف)

 )٠١۷۳/۸۱۷(. رظناو «« كّتعْجوأ ًالإو ةنّيبلا هيلع مقأ رمع

 مع نتا وأ «كنطبو هلال خيال هللاوف» : ًاضيأ (ملسم حيحص ) ىفو

 .«(اذه ىلع كل دهشي

 ًالإو ءاَهَف هلع هَّللا لوسر نم ُهَفظفح اعيش اذه ناك نإ» :كلذك هيفو

14۲ 



 ةحص نم تّبشتلاو ؛:ةيعرشلا لئاسملا ىلع ليلدلاو ناهربلا بلط هيفو

 . ىواتفلا

 . ىسوم وبأ :يأ : ( راصنألا سلجم ىلإ قّلطناف )

 :لاقف ّفّقو ىتح ًابضْغَم يرعشألا ىسوم وبأ ىتاف) :(ملسم حيحص يف

 ثالث ناذغتسالا :لوقي هلع هللا لوسر مكنم دحأ عمَس له هللا مُكدشنأ

 . «عجراف ًالإو كل نذأ ناف

 .«ًاروعذم اعرف ىسوم وبأ اناتاق 9 :ًاضيأ (ملسم حيحص» يفو

 :( يردخلا ديعس وبأ :انرغصأ الإ اذه ىلع كل دهشي ال :اولاقف ؟مهلأسف )

 . رمألا راشتنال

 ردقلا ريبكلا يباحصلا نأ هيف» :( ۲۹۸ / ٤ ) «حتفلا ١ يف ظفاحلا لاق : ( ؟ هل

 وه نم هعمسيو هرْمأ ضعب هيلع ىفخَي دق ؛ هت هللا لوسرل موزللا ديدشلا

 .( هنود

 . ةراجتلاو عيابتلا :يأ : قفصلا :( قاوسألاب فصلا ىناهلأ)

 لوط نع هتّهْلأ اهّنأل ؛اوهل ةراجتلاب لاغتشالا ىلع ٌرمع قلطأو » : ظفاحلا لاق

 كرت رمع دصقي ملو ,هعمسي مل ام هنم هريغ عمّس ىتح هلع يبنلا هتمزالم

 لجأ نم قوسلل جورخلا ىلإ رمع جايتحا ناكو «يبسن رمأ يهو ةمزالملا لصأ

 .«ساتلا نع فّفعتلاو هلايعل بسكلا

 ‹«قحلل هناعذإو هلاثتماو رمع عضاوت هيف :(ةراجتلا ىلإ ج ورخلا ينعي )

 يف ايندلا يف حابملا لاغشنالا رثأ نايبو «قئاوعلا ةفرعمو «أطنخلا نع هعوجرو

14۳ 



 ! مّرحما لاغشنالاب فيكف «ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم مدع

 نم برضلاب ديدهتلاو ليلدلا بلطو تّبثتلاو نيدلل يقوتلا هيفو

 - هللا لوسر ىلع بذكي وأ ملع ريغب يتفي نمل ؛ريمألاو مكاحلا لبق

 ٤۹۳ - مالسلا ريغ ناذئتسالا باب - ۳

0 

 لاق كس نأ لبق دد ب ی رک ی 545

 ادبي :[۱۰۸۳و ۷٦۱۰/حاتففلاب يتأي] ىتج هل نذژيال»

 .(مالسلاب

 *ب حرشلا دب

 يناير مح هل نذوب آل: لاق ملاش نأ لبق ندا سيف ةريره ا وع

 جارختسا ىلإ هب لصوتي ام لك : لصألا ىف :حاتفملا : (مالسلاب أدبي حاتفملاب

 .(ةياهنلا) .اهيلإ لوصولا رّذعتي ىتلا تاقّلغملا

 . بيوبتلا هيلإ راشأ امك ؛مالسلا ريغ ناذغتسالا نأ هيف

 الف مالسلا لبق لاؤسلاب مكأدب نمف «لاؤسلا لبق مالسلا» : ثيدحلا يفو

 )۸١١(. (ةحيحصلا » رظنا . (هوبيجت

 (ةحيحصلا » رظنا «(مالسلاب [دبي مل نمل اونذأت الر اهنا لا ىفو

 .(لقاا/)
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 484 - هئيع أقفث نذإ ريغب رظن اذإ باب _ "4

 : لاق هيَ ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع - 4

 ناك ام «هنيع تأقفف ,ةاصحب هتفذخف كتيب يف لجر عّلطا ول»

 .(حانج كيلع

 :م . 588/8 ح «ناطلسلا نود صعقا وأ هقح ذخأ نم ب- ١6 «تايّدلا ك- 87 :خ]

 .[ 44 ح «بادآلا ك -

 + حرشلا د“

 : فذخلا : (ةاصحب هتفذخف «كتيب يف لجر عّلَطا ول : لاق هيت يبنلا نع)

 نم ةفذخم ذختت وأ ءاهب يمرتو كيتبابس نيب اهذخأت ةاون وأ ةاصح كّيمر وه

 1 . «ةياهنلا» . ةبابسلاو كماهبإ نيب ةاصحلا اهب يمرت مت «بشخ

 .مدقتو ءاهيف ام جّرَخف اهَّقَش : يأ : هّئيع أَف : ( هّئيع تأقفف )

 .اهنيعب ةمكحلا وه لب «ساّنلا ضعب نظي دق امك ةمكحلا يفانُي ال اذهو

 . مثإ :يأ : (حانج كيلع ناك ام)

 راشأ امك ؛ةلأسملا هذه لثم يف ناطلسلا نود صاصتتقالا وأ قحلا ذخأ هيف

 . ملسملا ةمرح ميظعت هيفو «(حيحصلا ) يف فتصملا بيوبت كلذ ىلإ

 : لاق سنأ نع - ۱۰ 62

 نم : رخآ قيرط يفو) ؛هتيب يف لجر عّلْطاف ,يّلصي ًامئاق هلت يبنلا ناك

140 



 ىبتلا ةرجح ىف ١ | بابلا ةصاصخ هنيع مقلأف :ةياور يفو) لّلَخ

 [هنيع أقفيل] هينيع وحن ددسف هتنانک نم امهس ذخأف ع0 | هني

 ء«بّهذف «يبارعألا عمقناف :ةياور ىفو) «[هسأر لجّرلا جرخأف]

 :لاقف

 .(( كنيع تأقفل تبث مث ول كنإ امأ»

 :م . 5889 ح «ناطلسلا نود ّصتقاوأ هّقح ذخأ نم باب ١١ ؛«تايدلا- 807 :خ]

 .[ ٤١ ح بادآلا ك - ١م

 +٭ حرشلا د

 نم يل هيي ال 0 و

 . (ةياهنلا» ا «هنیع

 . هتجرف : : يأ : بابا تاب ( هي زت يبنلا ةرجح يف بابلا ةصاصَح )

RS E E رس يباع 

 لابنلا .

ESETافي يبيض  RE TRتيرتسكلاو «ةيرتفا ىلا  

 .عجرو هرصب در :يأ :( يبارعألا عّمقناف : ةياور يفو «هسأر لجرلا جرخأف )

 ملعيل كلذب هربخأ :(كتيع تاقفل تبث ول َكَنِإامأ :لاقف ءبّهذف)

 .مدقتو «هلعف ةعاشب

1545 



 ٥ _ رظنلا لجأ نم ناذئتسالا باب 498

 ادعس ني لهس قع ه1 ه1

 كحي ىردم هل ب يلا عمو « هن هلع يبنلا باب يف رحج نم علا الجر نأ

 : لاق هلع يبنلا هآر املف ذ هسأر هب

 .«كنيع يف هب تدعطل ينرظنت كّنأ ملعأ ول»

 : هَ يبنلا لاقو
 .«رصبلا لجأ نم م نذإلا لعج اًعِإ»

 ح «بادآلا ك۸ م .رصبلا لجأ نم ناذغتسالا ب ١١ ا ل :خ]

 ]ئا

 ا : يأ : : : ( ی ع يبنلا باب يف رحج نم َعلّطا الجر نأ )

 لجري» :ملسم ظافلأ ضعب يفو : (هّسأر هب كحي ىردم هلت يبْنلا عمو )

 . ( هسأر هب

 ؛بشخ وأ ديدح نم لمعي ءيش :ةاردملاو ىردملا) :(ةياهنلا» يف لاق

 يللا عشا هب عرسي هدي لوطاو فلا تاما ند نس لكش قلع

 ل طقم ال قد هليوم

 لاقو . كنيع يف هب تنعطل ينرظنت كأ ملعأ ول : لاق هلت ئبتلا هآر اًملف)

 ام مداقلا وأ رئازلا ىري اليك :(رّصبلا لجأ نم نذإلا لعُج اإ : هلت ىِبْنلا

 .هوحنو تاروع فشك نم ؛تيبلا بحاص ههركي

۹۷ 



 495 ۔ هتيب يف لجرلا ىلع لجرلا مّلس اذإ باب - "5

 : سوما بأ نری نی دع نق 177

 اي : لاقف ىلإ لسرأف «تربدأف - ًاثالث يل نذؤي ملف رمع ىلع تنذأتسا
 دتشي كلذك سالا نأ ملعا ؟يباب ىلع سبتحت نأ كيلع دتشا ! هللادبع
 ملف ,ًاثالث كيلع تنذأتسا لب :تلقف ,كباب ىلع اوسبتحي نأ مهيلع
 .[كلذب رمون اًنُكو] .تعجرف «يل نذؤي

 تعمسأ : لاقف هلت ىبتلا نم هتعمس : تلقف ؟اذه تعمس نّمم : لاقف
 ًالاكت كُئلعجأل ةنّيبب اذه ىلع ينتأت مل نئ ؟عمسن مل ام هل يلا نم

 ؟مهتلاسف «دجسملا يف ًاسولج راصنألا نم أرقن ت تيتأ ىتح تجرخف
 .رمع لاق ام مهتربخأف ؟دحأ اذه يف كشيوأ : اولاقف

 وبأ وأ-يردخلا ديعس وبأ يعم ماقف انرغصأ الإ كعم موقي ال :اولاق

 : لاقف ءرمع ىلإ دوعسم

 ملف < مّلسف «هاتأ ىتح ةدابع نب دعس ديري وهو هل هَ يبنلا عم ادجرخ

 : لاقف هل نذؤي ملف ةغلاغلا مث «ةيناغلا مّلس مث «هل نذؤي

 .عجر مث ,«انيلع ام انيضق»

 ةرم نم َتمّلس ام قحلاب كّنعب يذلاو !هّللا لوسر اي :لاقف دعس هكردأف
 ىلعو يلع مالسلا نم رثكت نأ تببحأ نكلو «كيلع ذرأو ؛ عمسأ انأو الإ
 . يتيب لهأ

۱4۸ 



 . تبثتسأ نأ تببحأ نكلو لجأ :لاقف

 نود هوحن [5 ح «بادآلا ك. 58 :م .ةراجتلا يف جورخلا ب- ۹ «عويبلا ك-”4 :خ]

 .ةدابع نب دعس ةّصق

 »ب حرشلا

 يل ووا انالقا يزل نذل ملف مع قلع تتقاناسا يشوف قا نع
 عر

 نأ ملعا ؟يباب ىلع سبتحت نأ كيلع دتشا !هّللادبع اي :لاقف يلإ لسراف )

 EG ن0 كرام E e E يماثل

 بعصي كلذك سانلاف ينذإ رظتنت نأ كيلع بعصأ : يأ . لوخدلا نع : يأ

 و

 روت انكر a يل هوب مكر لالا كدليل عننا لبر علم

 :لاقف هلي يبنلا نم هتعمس : تاك د لامف- كلذب

 : يأ : اب مع سا ل نا نيس نوع وع يبنلا نم تعمسأ

 . ناهرب وأ ليلدب

 يتلا ةبوقعلا :لاكُتلاو «كريغل ةربع كتلعجأل : يأ: (!ًالاكت كّلعجأال)

 ريشي فرضت ؛ةياهنلا) بال فلج ال لكك نع ساقلا لکت

 يايا دادينمللا لف نيرا امسألا نينار تينا قع د لك

 الإ كعم موقيال : اولاقف «رمع لاق ام مهتربخأف ؟دحأ اذه يف كشيوأ : اولاقف

 NC ومالا ؟عضللا# هانز قا

 عم انجرخ :لاقف «رمع ىلإ دوعسم وبأ وأ يردخلا ديعس وبأ يعم ماقف)

۱۹4 



 هي تبل طول ل يدم ووصف
 ام انيضق :لاقف «هل ْنَذَوَي ملف ةئلاغلا مث «ةيناثلا مّلس مث «هل نَذوي ملف)

 ل ادا : يأ : (انيلع

 ام ّقحلاب كَنعب يذلاو !هّللا لوسر اي :لاقف دعس هكردأف .عّجر مث)

 ال ضفخنم توصب درأ :يأ :( كيلع درو ؛عمسأ انأو الإ ةَرم نم تمّلس
0 

۴ 

 . تنا هعمسل

 دقو «عجر ًالإو «قراطلل نذأ نإف اثالث ناذعتسالا ناو مالسلا لضفو هلع يبنلا

 الإو كل َنذُأ نإف اثالث ُناذتسالا) )7١01(: ملسم دنع ظفل يف ءاج

 .(«عجراف

 نإ : ( هع هّللا لوسر ثيدح ىلع انيمآل تنك نإ هّللاو :ىسوم وبأ لاقف )

 . ةليقثلا «نإ) نم ةففحلا

 (دواد يبأ ننس حيحص) يف :( تبثَعسأ نأ تببحأ نكلو لجأ :لاقف)

 نع ثيدحلا نكلو «كمهتأ مل ينإ : ىسوم يبأل رمع لاقف» :( )4۳١١

 .«ديدش هلع هللا 006

 لورق نا تيشخ نكلو كيتا مل ينإ انآ »8811/9 مقري اشيا ةينفو

 . « هلع هللا لوسر ىلع سال

 هل هللا لوسر ىلع لوقتلا نم ةَّمألا يف فسألا عم ٌمقاورمع هفاخ امو

 !ىلاعت هللا نم بّرقتلا معزب كلذ لعفي نم رثكأ امو هيلع ٍبذّككلاو



 ةيهاولا ثيداحألاب تعلم دق ظعاوملاو بطخلا اذه انئامز يف عمسنل انّإ

 يف يزوجلا نبا ىور :ربنملا ىلع لوقي نأ مهدحأب رمألا غلب ىتح ؛ةبوذكملاو

 . ىكتشملا ىلاعت هللا ىلإف .«تاعوضوملا»

 وانظر)561/815"١١(.

 491  هنذإ لجرلا ءاعد باب - ۷

 : لاق [ دوعسم نباوه] هّللادبع نع ۔ 4

 .(هل نذأ دقف لجرلا عد اذإ»

 * حرشلا دب

 الف «لوخدلا يف هل نذإلا ةلزنمب هتوعد :يأ :(هل ُنذُأ دقف لجرلا يعد اذإ)

 ثيدحلا يف هحرش يتأيسو ؛ةصوصخم طورشب نكلو «نذإ ديدجتل جاتحي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب يذلا

 : لاق هلع يبنلا نع ةريره يبأ نع 0106

 .«هنذإ وهف لوسرلا عم ءاجف مكدحأ يعد اذإ»

 هجرخأو 019٠0. ح ؟هنذإ كلذ نوكيأ ىعدي لجرلا ىف ب_- 1١9 «بدألا ك- 4٠ :د]

 .[؟نذأتسي له ءاجف لجرلا يعد اذإ ب١ 4 «ناذكتسالا ك. ۷۹ اًقيلعت :خ

 ولو هبئان ينعي «يعادلا لوسر :يأ :(لوَسّرلا عم ًءاجف مكدحأ يعد اذإ)

o( ضيف )  . 



 . لوخدلا ىف هل نذإلا ةلزنمب : يأ :( هنذإَوهف )

 ءبَلّطلا ةنيرقب ءافتكا هنذإ ماقم مئاق :يأ) :( ۳١۷/١ ) «ضيفلا» يف لاق

 ناك وأ «بلطلاو ءيجملا نيب دمع لطي مل نإ :يأ «نذإ ديدجتل جاتحي الف

 . ناذعتسالا فانفتسا بجو ًالإو «ةداع نذإلا ىلإ هيف جاتحي ال لحمب يعدتسملا

 لاوحألا فالتخاب فلتختو «ضراعتلا اهرهاظ ىتلا رابخألا اولّزن هيلعو

 الإو «ةأرما الو ةمرح رادلا يف نكي مل اذإ اذه : يمهيبل بلا لاق اذهلو «صاخشألاو

 هلم ناد لاو

  - VIAلاق هلع ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع :

 .«هنذإ لجرلا ىلإ لجرلا لوسر»
 ١١۱۸٩[. ؟هنذإ كلذ نوكيأ ىعدي لجّرلا ىف ب۱۲۹ «بدألا ك- ۰ :د]

 * حرشلا ي

 .لوخدلا يف هل نذإلا ةلزنمب :يأ : ( هنذإ لجرلا ىلإ لجرلا لوسر)

 ىلإ جاتحُي ال :يأ» :«دودولا حتف» نع ًالقن ( 4۳/٠١ ) «نوعلا» يف لاق

 ناك اذإ امّيس ؛ًانسح ناك ًاطايتحا نذاتسا ول مّعن «هلوسر عم ءاج اذإ ناذهتسالا

 كا لاح از ضو دع نشا

 لّصو اذإ لوخدلا يف هل هنذإ ةلزنمب وه يأ ) :(77/ 4 ) (ضيفلا يف ءاجو

 اناذعتسا هيلإ لّسرْلا ىلع اوبجوي ملف عّمج هرهاظب ذَحأو «هيلإ وعدملا لحم ىلإ

 . لمعلا هيلعو نورخآ هبجوأو «لّصو اذإ



 امهيف لوألا ناب عمجو «ناذعتسالا ةيلوقعمل برقأ وهو :(«حماطملا » يف لاقو

 . تدعب اذإ يناثلاو ةلاسرلا تبرق اذإ

 طوحألاو «هلجأل نذأتسي نم هدنع سيل نميف مالكلاو :نيتلا نبا لاق

 .(ناك امفيك ناذغتسالا

 عم ءاجو يعد نّم نأ ؛ةمدقتملا ثيداحألا ةثالثب قّلعتي اميف رمألا ةصالخو

 لوسرلا ناك اذِإ اّمأ ,ديدج نّذإ نود لوخدلا هل زاج ؛هلّكوم وأ يعاّدلا بئان

 «هيلإ بهذي يذلا تيبلا لاح ةاعارم يغبنيف ناذغتسالا هقف فرعي ال ًاريغص

 نيبال داق و رك ان كاس ا نإ يضع مبدا نموت ذاك

 1 .وعدملا ريدقت ىلإ دوعي رمألاف «ناذكتسالا

 و لوخدلاب هل حمسي الغم ةوعدلا ناكم نأ هدنع فورعملا نم هّلعلو

 فريال ماك تكلا داو وجال عب هول إيدج نادا

 . جرح الو كلذ لعفيف «بسحف

 ؛تيبلا بحاص لبق نم ضّوْفُم لوسرلا نال ءنذإ لوسرلا عم ّوعدملا ءيجمو
 .ملعأ هَّللاو ءهلهأ نم نوكي دق لب تيبلا لاح فرعي

 :لاق ةّينالعلا يبأ نع 2. 0

 نذؤي ملف تمس مث ؛يل نذؤي ملف «تمّلسف يردخلا ديعس ابأ تيتأ

 ءرادلا لهأ اي مكيلع مالسلا : تلقو يتوص تعفرف ةشلاثلا تمّأس مث يل

 علخدا : لاقف مالغ يلإ جرخف «تدعقف ةيحان تيحنتف يل نذؤي ملف

 :ديعس وبأ يل لاقف .تلخدف



 .(كل نَذؤي مل تدز ول كْنِإ امأو

 هتلأس ىتح «مارح» :لاق الإ ءىش نع هلأسأ ملف ؟ةيعوألا نع هتلأسف

 .(مارحو :لاقف ؟فجلا نع

 .«أكو يف مدأ هسأر ىلع ذختي» : دمحم لاقف

 ٭ حرشلا د“

 نّدؤي ملف ؛تمّلس مث «يل نّدؤي ملف «تمّلسف يردخلا ديعس ايا تيتأ)

 ملف «رادلا لهأ اي مكيلع مالسلا :تلقو يتوص تعفرف ةئلاثلا تمّلس مث «يل
 نإف ًاثالث ناذعتسالا» :مّدقتملا ملسم ثيدحل كلذ ىلع دزي ملو :( يل نَّذؤي
 :لاق كلذل .«عجراف ًالإو «كل نذأ

 وزا تكا ىلإ هينا ا وتس يلا عيجسلا)

 نم يعد هنأ «بابلا دهاش اذه : (تْلْخ دف «لخدا :لاقف مالغ يلإ ٍجّرَحف )

 . لوخدلا يف هل ًانذِإ ناكف مالغلا لبق

 كلذب نوكت كْنأل :(كل نّذوي مل تدز ول َكْنِإ ام :ديعس وبأ يل لاقف)

 . «عجراف ًالإو «كل نذأ نإف ءاثالث ناذعتسالا » هل بتلا ثيدح تقلا دق

 هيف ىعوي فرظلا وهو : ءاعولا عمج :ةيعوألا :(؟ةيعوألا نع هتلاسف)

 . «طيسولا» .ءيشلا

 :لاقف ؟فجلا نع هّبلاس ىتبح (مارح» :لاق الإ ءيش نع هلأسأ ملف)

 ءام هيف ذَحؤي ءانإلاك ؛دولج نم ءيش وه» :يورهلا لاق : فجل ا :(مارح

 . (رطملا ءاج اذإ ءامسلا



 وه ليقو .دشي ال :يأ :اكوي ال دولج نم ءاعو :فجلا» :(ةياهنلا يفو

 عوذج نم ُرَقَنُي ءيش وه :ليقو .ًاولد دَحّنُتو اهلفسأ نم عطْقُت ةبرق فصن
 .«لختلا

 نيريس نبا وه :( دمحم لاقف)

 ١ ضارب ىلع یا هدأ فار لف دخلت و

 .طبريو دشيف : يأ : ( اكويف )
 نأ_ اذكه هنع ةظوفحم تناك نإ ةملكلا هذهب هدارمو» : انخيش لاق

 .رمختلا عنمل ؛دلجلا نم طابرب ءاقسلا فجلا سأر ىلع دشي

 نأ ؛اهريغ نيبو مدألا نم ةيقسألا نيب قرفلاو :( 10/1١ ٦١ ) ظفاحلا لاق

 ىلإ عرسي ام لثم داسفلا اهيلإ عرسي الف اهماسم نم ءارهلا اهللختي ةيقسألا

 . هيف ذابتنالا نع ىهن امم ؛اهوحنو رارجلا نم اهريغ

 هم برس اه راكسإلا دقت تدمأ طبر مث هيف كنف اا ناف ابا

 .«ركسُم ريغ وهف هّقشي مل اذإف «دلج لا قش ا

 ٤۹۸  ؟ بابلا دنع موقي فيك باب _ ۸

 هَ يبنلا بحاص رس نب هللا دبع نع - 5

 ءاج ؛ هلبقتسي مل نذأتسي نأ ديري ًاباب ىتأ اذإ [ ناک ]» [ هع ع يبنلا نأ ]

 .«فرصنا ًالإو هل نذأ نإف ؛ًالامشو انيمي

 .[ناذكتسالا يف لجرلا مّلسي ةّرم مك ب- ١مم بدألا كد 4. :د]



 يزود ےیل رج
 یس و ؛ چا 2 2

 »ب حرشلا ب

 ةفاخم :(هلبقتسي مل نذأاتسي نأ ديري ًاباب ىتأ اذإ ناك هلت يبنلا نأ )

 یر نا لا ا ا و يحك

 ۰ :كلذل

 تبا عضو ايعا فلاش را فاننا نيه قت يأ : E < ءاج )

 ءاقلت نم بابلا لبقتسي ملو» :( 1415١48 «دواد يبأ ننس حيحص » يفو

 ذعموي اهيلع نكي ملرودلا نأ كلذو «رسيألا وأ نميألا هنكر نم نكلو ءههجو

 ٠ ءا روج

 ؛اندحأل ندي ال نيح حاحلإلا مدع اذّبحف :( فّرصنا ًالإو هل نذأ نإف)

 . هلع هللا لوسرب ءادتقا

 : ليقف «نذأتسا اذإ باب _ ۹

 449 ۔ ؟دعقي نيأ «جرخُا ىتح

 :لاق جيَدَح نب ةيواعم نع - ۹/۳

 اولاقف هيلع تنذأتسأف هنع هللا يضر باطخلا نب رم قلع تدق

 هاف ابيرق تدعف ك جرخي شح كرام يل

 ريمأ اي :تلقف «هيقخ ىلع حسم مث ,أّضوتف ءا اعدف ىلإ جرخف : لاق

 : لاق ؟اذه لوبلا نمأ ,نينمؤملا

 .(هريغ نم وأ لوبلا نم»

۲.٦ 



 ب حرشلا د

 :ىل اولاقف هيلع تُنذاتساف هنع هللا يضر باطخلا نب ًرمع ىلع تمدق )
 دارملاو «بابلا دهاش اذه :(هباب نم ابيرق تادعقف ؛كيلإ جرخي ىتح كئاكم
 مد انيك الايك ثب وأ انيمي هلابقتسا ريغ نم ؛هباب نم ًابيرق دوعقلا نم

 ريمأ اي :تلقف ؛هيّفخ ىلع حسم مث ءاضوتف ءامب اعدف يلإ جّرخف :لاق)

 نب ةيواعم دارأ ىنعي : ( هريغ نم وأ لوبلا نم :لاق ؟اذه لوبلا نمأ «نينمؤم لا

 نوكيأ نيفخلا ىلع حسملا نع هنع هللا يضر - رمع نم لصفتسي نأ جيدح

 يرو مم يس تر ا يي را

 ماكحأ يف حصنلا مامتإ) انخيش باتك رظناو . ءوضولا ضقني ي ام لك نم

 .( حسملا

 6٠.٠  بابلا عرق باب - ٠

 كلام نبا لمت نع ا نحنا م54

 .(ريفاظألاب عرقت تناك هی يلا باوبأ نإ

 دب حرشلا ي

 :فّرصتب («ضيفلا يف ءاج : (ريفاظألاب عَرقُّت تناك هت يِبّنلا باوبأ َّنِإ)

 . ةباهمو هعم ًابدأت جعزي ال ثيحب ءًافيفخ قرط عياصألا فارطأب قرطُي :يأ»

 اريد ا نراك رنا مهنع هللا يضر  ةباحصلا نأ ظفاحلا ركذو

 الإ مهيلع ناذشتسالا دنع مهباب قرطي نأ يغبني ال ءاملعلا نا ملُعف ًالالجإو

 .اليلق اليلق ةقلحلا مث «عباصألاب مث ءرافظألاب ًافيفخ ًاقرط



 .(ةجاحلا ردقب هقوف امب عرق

  - 0١ملو لخد اذإ باب يستأذن  ٥۰۱

AIA»لبنح نب ةدلك نع - : 

 سيباغضو ةيادجو نبلب حتفلا يف هلل يبنلا ىلإ هشعب ةيمأ نب ناوفص نأ
 ملو مّلسأ ملو «يداولا ىلعأب هيت يبثلاو «(لقبلا ينعي د :مصاع وبأ لاق)

 : لاقف « نذأتسأ

 .«لخدأأ .مكيلع مالسلا : لقف «عجرا»

 .ناوفص ملسأ ام دعب كلذو

 هتعمس لقي ملو .ةدّلَك نع اذهب ناوفص نب ةّيمأ ينربخأو :ورمع لاق
 .ةدلك نم

 د ١م .ناذعتسالا ك 4. : ت ح.ناذعتسالا يف ب- ١١07 «بدألا ك- ٠ :د]

 .[ناذكتسالا لبق ميلستلا يف ءاج ام ب

 *# حرشلا د

 حتفب :( ةيادجو نّبلب حتفلا يف : هزت يبنلا ىلإ هّعب ةّيمأ نب ناوفص نأ

 .اهرسكو ميجلا

 اركذأ دييجو اره a o (ةياهنلا» يف لاق
 . (زعملا نم يدجلا ةلزنمب ىثنأ وأ ناك



 ءءاثقلا راغص يه : سيباغض :(لقبلا ينعي :مصاع وبأ لاق «سيباغضو )

 «ةياهنلا» .لكؤيو تيزلاو لخلاب قّلسُي تابنلا عاونأ نم عون يه : ليقو

 :لقف «عجرا :لاقف نذاتسأ ملو مّلسأ ملو «يداولا ىلعأب هلي يبنلاو )

 اهلاق :عجرا لاقف :(ناوفص مّلسأ ام دعب كلذو .؟لُخدأأ .مكيلع مالسلا

 ايدا و اميلعت

 ظفل رك ذي مل :يأ :(ةدّلَك نع اذهب ناوفص نب ةيمأ ينربخأو :ورمع لاق)

 : لصاحلاو» :( 11١ /۷) «ةفحتلا» يف ءاج :(ةدّلَك نم هتعمس لقي ملو)

 نب ورمع أمهدحأ هل نيخيش نع ثيدحلا اذه ىور نايفس يبأ نب ورمع نأ

 هايور امهالكو «ةيمأ نب ناوفص نبا ةيمأ امهيناثو ةّيمأ نب ناوفص نب هللا دبع

 ىلاعت هّللاو «( نع ظفلب يناثلاو رابخإلا ظفلب هنع ىور لوألا نكل «ةدلك نع

 . ملعأ

 ٥٠۲ - مّلسي ملو ؟ لخدأ :لاق اذإ باب _ 5

 : لاقف هع يبثلا ىلإ ءاج رماع ىنب نم لجر نع -.- 5

 : ةيراجلل ع لا لاقف «؟جلأأ»

 نسحي مل هّنِإف ؟لُخدأأ «مكيلع ٌمالسلا :لُق : هل يلوقف يجرخا»

 . (ناذعتسالا

 مالسلا :تلقف «ةيراجلا ّيلإجرخت نأ لبق اهُتْعمسف :لاق

۲۰۹ 



 .؟لخدأأ مكيلع

 3 0 ؟ تعج ءىش يأب : تلقف ,تّلخدف :لاق ««لخدا ,كيلعو» :لاقف

 اوعدتو .هل كيرش ال هدحو هللا اودبعتل مكتيتأ ؛ ريخب الإ مكتآ مل»

 اوموصتو ,تاوّلص سمخ راهّنلاو ليللا يف اولصتو «ىزعلاو تاللا ةدابع
 اهودرتف مكئاينغأ لام نم اوذخأتو ,تيبلا اذه اوجحتو ءارهش ةئّسلا يف

 ۰ ش .(مكئارقف ىلع

 : لاق ؟هملعت ال ءيش ملعلا نم له : هل تلقف : لاق

 E هللا الإ هملعي ال ام ملعلا نم نإو ءاريخ هللا مّلع دقل»

 يف ام مّلعيو ثيغلا لزنيو ةعاسلا مع هدنع هللا نإ : هللا الإ نهملعي

 ٍضرأ يأب سفن يردت امو ادع بسكت ادام سفن يردت امو ماحرألا

 .([ "4 :نامقل] 4 تومت

 .[ هحالال ح «ناذعتسالا ىف ب_- ١١07 «بدألا ك 1١ :د]

 *# حرشلا *

 : جولولا نم :(؟جلأأ : لاقف هلي يبنلا ىلإ ءاج رماع ينب نم لجر نع )

 .؟لخدأا : يأ

 ؟لخدأأ «مكيلع مالسلا : لق :هل يلوقف يجرخا : ةيراجلل هلم يبّنلا لاقف )

 : قراطلا لوقي ناب هناسحإو ناذفتسالا ةيفيك هيف : (ناذكتسالا نسحُي مل هّنإف

 : لخدأأ مكيلع مالسلا

1. 



 هلوق هلبق يذلا ثيدحلا يف مدقت دقو «كلذ لعفي مل اذإ عوجرلاب هرمأ هيفو

 . (؟لخدأأ مكيلع مالسلا : لَقَف عجرا» : هلع

 مكيلع مالسلا :تلقف «ةيراجلا يلإ جرخت نأ لبق اهّمعمسف :لاق)

 ؟تعج ءيش ياب :تلقف تخ دق لاق و لقا" كفعو لا لدا

EEهيف يشب  N SD ES 

 .عّمسَي امل هردص حرشنيف
 نالا ةدايع رع ديو مهل كرش ال هدو هللا اودشعمل مكشيتا)

 ىلع هيبنتلا يغبنيف ءبطاخملا دهع يف تناك ةزعلاو تاللا نال : (ىزعلاو

 كلذ ىلإ ءرملا عاطتسا ام رصمو رصع لك يف كرشلا عاونأ زربأ
 هيل

 . رئايبس

 : (ارهش ةنسلا يف اوموصتو «تاولص سمخ راهنلاو ليللا يف اولصتو )

 . ناضمر رهش وهو

 : ( مكئارقف ىلع اهودرتف مكئاينغأ لام نم اوذُخاتو «تيبلا اذه اوجحتو )

 . ةاكزلا : يأ

 ىلع لئاسلا ةأرج هيف : (؟هملعت ال ءيش ملعلا نم له :هل تلقف :لاق)

 ال سمح ا هللا الإ هملعي ال ام ملعلا نم نو ًاريخ هللا مّلع دقل :لاق)

 ىتم ّدحأ مّلعي الف :يأ :( 4 ةعاّسلا مّلع هدنع هللا نإ :هّللا الإ ّنهملعي

 . ىلاعت هّللا الإ ثوكت

 .ةناعإلا ىنعمب ةثاغإلا نم وهو ءرّطملا : يأ :( ثيغلا لزنيو # )

 ا



 حور ».صقان مأ مات ىثنأ مآ ركَذأ :يأ :( 4 ماحرألا يف ام ملعيو 8)

 . ( يناعملا

 هيلع لدي امك ؛ةرجاف وأ تناك ةرب ؛سفن لك : ( 4 سفن يردت امو

 .رش وأ ريخ نم :(# ادغ بسكت اذام ط)

 يف توميأ ءرملا يردي ال :يأ :(# تومت ضرأ يأب سفن يردت امو إ»)
 .هريغ يف مأ هيف ميقي يذلا ناكملا

 هل لعج «ضراب دبع ضبق دارأ اذإ هللا نإ (78 / 50:3 ثيدحلا مدقتو

 .(ةجاح اهيف وأ اهب

 ٠٥٠۴۳  ؟ناذئتسالا فيك باب 2 4 4"

 :لاق سابع نبا نع - ۷

 : لاقف هلت يِبْنلا ىلع رمع نذأتسا

 .«رمع لخديأ «مكيلع مالسلا هللا لوسر ىلع مالسلا»

 .[؟هيلع ملسيأ هاقلي مث لجرلا قرافي لجرلا ب ١55 «بدآلا ك- 4١ :د]

 * حرشلا د

 مالسلا هللا لوسر ىلع مالسلا :لاقف هلت يبثلا ىلعرمع نذاتسا)

 ىتأ هّنأ) :( ؛"98) (دواد يبأ ننس حيحص » يف : رم لخديا ءةكيلع

 . ةفرغ : يأ . «هل ةَّبرشم ىف وهو هلي ىبنلا

 فندي



 ٤ - انأ : لاقف ؟اذ نم : لاق نم باب - ٠ 4ه

  ۸لاق رباج نع ۔ :

 لاقف بابلا تققدف «ىبأ ىلع ناك نيد ىف هلت یبنلا تيتأ :

 لاق ءانأ :تلقف ,2؟ اذ نمو :

 .ههرك هّنأك (! ؟انأ ءانأ»

 ْح بادآلا ك- ۸ م .انأ :لاقف ؟اذ نم :لاق اذإ ب ١ا/ «ناذعتسالا كا :خ]

TA4 [ 

 +٭ حرشلا ب

 «؟اذ نم :لاقف بابلا تّققدف «يبأ ىلع ناك نيد يف هيت يبنلا تيتأ)

 لاق» )١75/1١5(: يوونلا لاق : (ههرّك هنأك !؟ انأ ءانأ :لاق ءانأ :تلقف

 اذهل انأ لوقي نأ هرك ؟اذه نم وأ تنأ نم هل ليقف نّداتسا اذإ :ءاملعلا

 نأ يغبني «قاب ماهبإلا لب «ةدايز الو ةدئاف انأ هلوقب لصحي مل هنألو «ثيدحلا

 ا ناف لوفي

 یا لا ةت ا ن اق مادكلا# امك یا قذف انأ : لاق نإو

 .«ءىناه مأ انأ :تلاقف ؟هذه نم : هيي

 :عيداتلا و رجرل] ةمامأ هيحأ لوق لجزلا كسي نأ ةف تلق

 ٥ _ مالسب لخدا :ليقف نذأتسا اذإ باب - ٠٠٠٥

  2-848لاق ناعدج نب نمحرلادبع نع :

 : ليقف «تيب لهأ ىلع نذأتساف «رمع نب هّللادبع عم تنك

1۲ 



 .مهيلع لخدي نأ یبأف ,«مالسب لخدا»

 +٭ حرشلا د

 «مالسب لخدا : ليقف «تيب لهأ ىلع نذاعساف: وسع نب هللايغ عم تک 5

 ناك ءايإلا لعل :( 77/5١ حراشلا لاق :انخيش لاق :( مهيلع لدي نأ ىبأف

 . ةينيد ةحلصمل

 ناذعتسالا ةنس هيلع ىفخت نأ نكمي ال رمع نبا لثم نأل كلذو :لوقأف

 لخدا» :هل ليق اًملف «ناذئتسالا دنع مّلس دق نوكي نأ دب الف هيلعو «مالسلاب

 ءازهتسالا ىلإ هّلعل لب «هل ىنعم ال هذه ةلاحلاو  رمآلا اذه نوكيف ««مالسب

 .مهيلع لخدي مل كلذلو «برقأ

 ر يف هيي أ نبا هجرخأ ام ليوأتلا اذه دّيؤي امم هّلعلو

 : لاق زلجم يبأ نع :ظفلب حيحص رخآ دنسب (7407/)

 فردا ال لاف هجر السب لحدا هل ليقف داسا اذإن مع نيا"نانكاو

 .(!؟مالس ريغب مأ مالسب لخدأ

 ٠٠٦ - رودلا يف رظنلا باب - 5

e عع ١... AY 

 ةفيذح لاق ؟لخدأ :لاقو ٌعلّطاف ,ةفيذح ىلع لجر نذأتسا :

 شا

 حرشلا ي +

 كنيع امأ :ةفيذح لاق ؟لخدأ :لاقو علّطاف «ةفيذح ىلع ٌلجر نّذاتسا)
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 ةقلَح اهب داري دقو ءزجّعلا :تسالا :(لُخدت ملف كتسا امأو ءتلَخد دقف

 لاا دلا

 ذإ ءاذه كناذكتسا نم ةدئاف ال : هنع هللا يضر- ةفيذح هلاق ام ىنعمو

 )٠١۷١/۸١١(. مّدقت امك رصبلا لجأ نم ناذعتسالا

 دقف رظن نإف :يأ ؛«لخد دقف لعف نإف» :يتآلا ثيدحلا يف يتايسو

 .لّخد

 : لاق هی يبنلا نأ هلي هللا لوسر ىلوم نابوث نع 2 ۹

 لَعَف نإف ,نذأتسي ىتح تيب فوج ىلإ رظني نأ ملسم ءىرمال لحي الد
 1 ٠ 00000 الخد دقف

 .(فّفختي ىتح نقاح وهو يّلصي الو

 .ثيدحلا اذه بابلا اذه يف ىوري ام حصأ : هّللادبع وبأ لاق

 دب حرشلا د

 اليك :(نذأتسُي ىتح تيب فوج ىلإ َرظني نأ ملسُم ءىرمال لحي ال)
 .هيلع عالطالا مرحي وأ «تيبلا بحاص ههركي ام ىلع مداقلا علطي

 .تيبلا فوج ىلإ رظن : يأ :( لعق نإف )

 .مثآ كلذب وهف نذإ الب لَخد :يأ :( لَخَد دقف)

 ملف كسا اأو تلك د دقق كديعاما :"قياسلا ةفيدخ لوق ةو

 .نيعلاب ةربعلا : يأ : ( لخ دت
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 ةلوب نيس يذلا E E 7: يونياطلا لاس نفاع وسو لسن لوو

 «ةاقرم» .(حيرلل سباحلا وه : قزاحلا :ليقو «طئاغلل سباحلا وه : بقاحلاو

 .(١هال/؟9

 .ركذ امم هئاذيإ يف ببس وه ام ليزي : يأ :( فّفختي ىتح)

 صف امون والو ءىرمال لحي الو : هل هلوق دعب لصألا يف

 لقتو «حيحصتلا نم انخيش اهانثتسا دقو «( فرصني ىتح مهنود ةوعدب هسفن

 حرشلا اهلمشي مل كلذلو ةعوضوم اهنأ ميقلا نباو ةيميت نبا نع
. 

 ٥۰۷  مالسب هتيب لخد نم لضف باب .- 7

 “.١ - هلع يبنلا لاق : لاق ةمامأ يبأ نع :

 : ةّنجلا لخد تام نإو «يفك شاع نإ هَّللا ىلع نماض مهلك ةثالث

 . لجو رع هَّللا ىلع نماض وهف مالسب هتيب لخد نم

 .هّللا ىلع نماض وهف دجسملا ىلإ جرخ نمو

 .«هّللا ىلع نماض وهف هللا ليبس يف جرخ نمو

 .[؟4914 ح «وزغلا يف رحبلا بوكر يف ب 4 «داهجلا ك- ١١ :د]

 *ب حرشلا

 .مهنم دحاو لك :يأ :(مهّلُك ةثالث )

 امك نامّض بحانص :يأ» :ءاملعلا نم ٌمُّمج لاق : (هّللا ىلع نماض

 هّللا ةياعر يف هنأ لّصحمللاو ءنومضم وأ «نبلو رمت بحاص يأ نبالو رمات :لاقي

 . ( یلاعت
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 ةنوؤملا يفك :يأ : يفك شاع نإ : ( ةنج لا لَخَد تام ْنِإو ءيفُك شاع نإ)

 .ملعأ هّللاو «ةيويندلاو ةينيدلا بلاطملاو

 «نوعلا»يف لاق :(لجو رع هللا ىلع ٌنماض وهف مالسب هعيب لَخَد نم )

 :نيهجو لمتحي : يباطخلا لاق» )١177/07(:

 اتويب ملحد اَذِإَف» : ىلاعت هلوقك هلزنم لحد اذإ مَّلسُي نأ امهدحأ

 .ةيآلا ١١[ :رونلا] 4 مكسفنأ ىلع اومّلسُف

 . «ةطلاخلا نم لالقإلا يف رمأيو ةلزعلا يف كلذب بغري

 رثالا لماتو فتعمل تيرم يلع لوو E لرألا ولو و ف كلل

 .ملعأ هّللاو «كلذ حجري ِهّنإف يتآلا

 :يأ : دجسملا ىلإ جرخ : ( هللا ىلع نماض وهف دجسملا ىلإ جرح نَّمو)

 . ةالصلا 0

 ا ا (5؟١1ا/8) (دواد

 .( ةمينغ وأ رجأ نم م لان امب هدري وأ «ةئجلا هلخ ديف «هافوتي

 س

 نسحأب اويحف ةّيحَتب مُثيِّيَح اذإو ١» :هلوق هجو الإ هعيأر ام :لاق
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 ےک وردو نهج ےگ
 .[85 :ءاستلا]  اهودر وأ اهنم

 * حرشلا دب

 : ( ةبّيط ةكَرابُم هللا دنع نم ةّيحت مهيلع مّلسف كلهأ ىلع تْلْخد اذإ)

 ؛عمسأف تمّلس اذإ) ١(: بق 054 ر ني هللا بع لوق نسالكم مدت

 ش . (ةبّيط ةكرابم هللا دنع نم ٌةّيحت اهنإف

 .هنع ِهَّللا يضر «رباج :يأ : (هبجوُي الإ هتیأر ام :لاق)

 ةعوبطملل ًاعبت لصألا يف عّقوو «مالسلا در بجوي ينعي :انخيش لاق

 هيلع قلعي ملو هحرش يف يناليجلا خيشلا هيلع ىرجو «هيجوت» :ةيدنهلا
 ا ام تالت فقتي قالا نيدو مشن

 ىلع هب ًالدتسم هاور «(۱۲۰/۰) «يربطلا ريسفت» نم هکر دتسا دقو

 باب 419) يف مدقتملا يرصبلا نسحلا رثأ ةياورب هعبتأ مث «ةيحتلا در بوجو
 نبا ظفاحلا لاق ««ةضيرف ٌدرلاو ءعوطت ميلستلا» : ( 470  مالسلا دري مل نم

 : ( هريسفت ) يف هبقع ريثك

 هيلع مَّلَس نم ىلع بجاو درلا نأ :ةبطاق ءاملعلا لوق وه هلاق يذلا اذهو »

 وأ اهنم نسحأب اويحف  :هلوق يف هللا رمأ فلاخ هّنأل ؛لعفي مل نإ مثأيف

 .[85 :ءاسنلا]  اهودر

 ركذ دقو مالسلاب ءادلعبالا مك ضعفي ملو :[نخيش::يآ] تلف

 نعد 4ا لف انا ءاملعلا عامجإ ( ۲۹۸/۰ ) (هريسفت » يف يبطرقلا

 .اهيف
 ملف ناملسم ىقتلا ول هنأ ينعي هنأل ؛يدنع رظن قالطإلا اذه ةّحص يفو
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 ال ام كلذ يفو !امهيلع مئإ ال هنأ ؛مالكلاب امو مالسلاب هاخأ امهدحأ أدبي
 ّقح نم هّنأبو «هئاشفإو مالسلاب رمأت يتلا ةريثكلا ثيداحألا ةفلاخم نم ىفخي

GE Eيلا شان ركب  

 ريثكلا مدقت يتلاو بوجولا دّكؤت يتلا صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ «مالسلاب
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كّرابملا باتكلا اذه يف ؛اهنم بيطلا

 لاوحألا ضعب يف مالسلاب ءىدابلا نوكي نم مظن هنأ اديكأت كلذ دازو لب

 ءريثكلا ىلع ليلقلاو «دعاقلا ىلع يشاملاو ءيشاملا ىلع بكارلا مّلسي » :لاقف

 . ىهتنا. «ريبكلا ىلع ريغصلاو

 RE (( اهوذر وأ اهنم نسحأب اويحف ةّيحتب متييح اذإو» : هلوق )

 مَّلس ام لثمب هيلع اودر وأ «مّلس امم لضفأ هيلع اودرف ملسملا مكيلع مّلس

 .ءاملعلا ضعب هلاق . ةضورفم ةلئامملاو ةبودنم ةدايزلاف

 تيبلا هلوخد دنع هللا ركذي مل اذإ باب - €۸

 - ناطيشلا هيف تيبي

 :لوقي هل يبنلا عمم هنأ ءرباج نع - 4

 لاق ؛ هماعط دنعو هلوخد دنع لجو رع هللا رک ذف هتيب لجرلا لحد اذإ»
 ۰ .ءاشع الو مكل تيبم ال :ناطيشلا

 «تيبملا متكردأ :ناطيشلا لاق «هلوخد دنع هللا ركذي ملف لخد اذإ
 .«ءاشعلاو تيبملا متكردأ : ناطيشلا لاق «هماعط دنع هللا ركذي مل نإو

 1١7[. ح «ةبرشألا ك- 35 :م]



 + حرشلا دب

 لاق ؛هماعط دنعو هلوخد دنع لجو رع هللا رک ذف هيب لجرلا َلَخد اذإ)
 1 . هعابتأل : يأ :( ناطيشلا

 ةكراشم نم عنام هنأو ركذلا لضف هيف :(ءاشَع الو مكل تيبمال)

 .ةدابعلا ناسحإ ىلع تيبلا لهأ زفحي اذهو «تيبملاو ماعطلا ملسملا ناطيشلا

 نإو «تيبملا مثْكر دأ :ناطيشلا لاق «هلوخد دنع هللا رك ذي ملف َلَخد اذإو)

 و فاو اتو تا كرد دالا لاق «هماعط دنع هللا رُک ذی مل

 : لاق ةفيذح نع :( )۲۰٠۱۷ ملسم

 هللا لوسر ادبي ىتح ءانيدُيأ ْعّضن مل ًاماعط هب يبثلا عم انرضح اذإ اتك »

 .هدي عضيف هلي

 عضل تبهذف عقدت اهّناك ٌةيراج تّءاجف ءًاماعط هرم هعم انرَضح اَّنِإو

 ناسا ا يجر ا مط احب

 ناطيشلا ّنإ» : هَ هللا لوسر لاقف هديب ذَحاف عقدي اًمأك يبارعأ ًءاج مت

 مي ل

 . هديب تذخأف ؛هب لحتسيل يبارعألا ا اجت اد تادكاف

 . ( اهدي عم يدي يف هدي نإ !هديب يسفن يذلاو

 ءاوهألاو يصاعملاو تاوهشلاو ناطيشلا بالجتسا يف ببس ةلفغلاف

 ةاهج سمو ةلفقلا عك أفت کد ركل فعضو مومغلاو بوركلاو

 !داسفإلا لئاسو نم هقوف امو (زافلتلا »

 فخ



 ه١٠ - قوسلا تيناوح يف ناذئتسالا باب - ۹

 اچ دعو .١ م/م"

 .«قوسلا تويب ىلع نذأتسي ال رمع نبا ناك»

 *ب حرشلا

 لجأ نع ايالا ن: عقوسلا ترتب ىلع ندامت ال منغ نبا اك

 ش انيس O نق داع ناكل اذه اا

 : لاق ءاطع نع - 185

 «زاربلا لَ يف نذأتسي ره نبا ناک »

 ٭ حرشلا

 وأ بايثلا :ّرَبلا» :(طيحملا» يف ءاج : (زاّربلا ةَّلظ يف نذاتسي ّرمع نبا ناك )

 . «ةزازبلا هّتفرحو زاّرَبلا ls بايثلا نم تيبلا عاتم

 ییا ارج ج هو و ا ا ناك

 «سيقلا ذخأ دنع تاروعلا ىلع عالطالا ةفاخم كلذ لعلو اهيف ةيصوصخل

 . ملعأ ىلاعت هّللاو

 ه17 - هيلع دري مَّلسف يَمَذلا بتك اذإ باب - ۰

 : لاق يدّهنلا نامشع يبأ نع - 817

 هيلع مّلستأ : هل ليقف «هباتک يف هيلع مّلسي نابهر ىلإ ىسوم وبأ بتك
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 :لاق ؟رفاك وهو

 ٭ حرشلا هب

 «بهار عنج :نابهرلا :(هباتك يف هيلع مَّلَسُي نابهر ىلإ ىسوم وبا بّتك )
 1 .انه عّقو امك دحاولا ىلع عقي دقو

 دهزلاو ايندلا لاغشأ نم يلختلاب بهرت ىراصتلا نم دّبعتملا وه بهارلاو

 دف صعب «ةياهعلا _.اهقاشم دمعتو اهلها نع ةترعلاو:انهيف

 .ناقهُد ىلإ ىسوم وبأ بّتك :خسنلا ضعب يفو تلق
 ميعزو «رجاتلاو ةدح عم فّرِصتلا ىلع يوقلا  مضلاو رسكلاب :  ناقهدلا

 .«طيحلا» يف اذك .ميلقإلا سيئرو مجّعلا يحأألف

 . ملعأ ىلاعت هّللاو ءانه دارملا وه يناثلا ىنعملا نأ رهاظلاو

 . يراكنإ ماهفتسا :( ؟رفاك وهو هيلع مّلستأ :هل ليقف

 ثيدحلا اهنم «صوصتلا نم ديدعلا نيكرشملا ىلع مالسلا نع ىهلا ىفو

 : ظفلب اذه بقع ىتآلا

 هدعب يذلا ثيدحلاو .«مالسلاب مهوأدبت الف دوهي ىلإ ًادغ بكار ىّنِإ»

 هللا يضر  ىسوم وبآ نيب : ( هيلع تْدَدرف «يلع مّلسف ىلإ ٍبَنَك هَّنِإ :لاق)

 0 ال ادار ناك هّنَأو ؛همالس ببس  هنع

 لالدتسالا هجوو» )7١4(: ثيدحلا تحت (ةحيحصلا» ىف انخيش لاق
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 مالسلاب رفاكلا َءدَب لأب رعشُي «!؟رفاك وهو هيلع مُّلستا» : لئاقلا لوق نأ ؛هب

 يف هئاقلب ًاصاخ سيلو ؛مومعلا هجو ىلع زوجي ال هلأ مهدنع ًافورعم ناك

 ملو هيلع اذه هرقأو «ىسوم يبأ ىلع لئاسلا كلذ ركنتسا كلذلو «قيرطلا
 . ( دارملا تّبتف «هب ًاثدتبم ال هيلع ادر كلذ َلعف ِهّنأب رذتعا لب ؛هركنُي

 ه1"  مالسلاب ةمذلا لهأ أدبي ال باب _ ١

 : لاق هلع يبنلا نع «يرافغلا ةرّصّب يبأ نع - 88

 مكيلع اومّلس اذإف ؛مالّسلاب مهوأدبت الف ,دوهي ىلإ ًادغ بكار يْنِإ»

 .«مكيلعو :اولوقف
 .[ ةمذلا لهأ ىلع مالسلا در ب ١ «بدألا ك ۳۳ :هج ]

 دب حرشلا د

 بابسألاب ذخألا هيف : (مالّسلاب مهوأدبت الف دوهي ىلإ ًادغ بكار يّنِإ)

 .اهيف عوقولا لبق تايهنملا بانتجال

 :( ۳۲١/۲ ) (ةحيحصلا» يف انخيش لاق

 تحبصأ فيك :هلوق لثم نم مالسلا ريغب هأدبب نأ زوجي لهف :ليق نإف»

 ؟كلذ وحنو كّلاح فيك وأ «تيسمأ وأ

 ثيدحلا يف روكذملا يهنلا نل ءزاوجلا  ملعأ هّللاو يل ودبي يذلا : لوقاف

 نمضتملا يمالسإلا مالسلا هب داري اإ قالطإلا دنع وهو «مالسلا نع وه اإ

 : هلع هلوق يف امك لجو رع هللا مسال

 ««مكنيب مالسلا اوشفأف «ضرألا يف هعّضو هللا ءامسأ نم مسا مالسلا»

 ففي



 مدقتو] : ) ۷1۰ /4۸٩([.

 :ةمقلع لوق هّنركذ ام ديؤي اًممو

 . (ةراشإ نيقاهدلا ىلع ( دوعسم نبا : ينعي ) هّللادبع مّلس ام

 مّلس نم » :لوقب هل ًامجرتُم «درغملا بدألا» يف ( ٠٠١٤ ) يراخبلا هجرخأ
 هّللا ءاش نإ يتآلا بابلا يف يتأيسو ] حيحص هدنسو .(ةراشإ يمذلا ىلع
 .[ ىلاعت

 صاخلا مالسلا سيل ِهّنأل ؛ةراشإلاب مالسلا يف مهءادتبا دوعسم نبا زاجأف
 . (ظافلألا نم انرّكذ ام وحنب ؛مهيلع مالسلا يف لاقي كلذكف «نيملسملاب
 . ىهتنا

 )٠٠٤(. ثيدحلا تحت )85/1١( ًادج ديفم ليصفت «حتفلا» يفو

 مكيلع ماسلا :اولوقي نأ ةفاخم : (مكيلعو :اولوقف مكيلع اومّلس اذإف )
 مكيلع مّلس اذإ دوهيلا نإ )٠١١7/841(:) رمع نبا ثيدح يفامك
 . «كيلعو :اولوقف «كيلع ٌماّسلا :لوفي اًمإَف «مهدحأ

 : ظفلب )47///١1١١1( هدعب يذلا  امهنع هللا يضر سابع نبا رثأ رظناو
 لوب هللا رم و هوي ناك وم نع مالنا را
 . «([م>:ءاسنلا] 4 اَهوُدَر وأ اهتم نسحأب اوُيَحَف ةيحتب متييح اذإو»

 امك ءًاحضاو ًامالس مَّلس اذإ رفاكلا ىلع مالسلا در زاوج انخيش یری كلذل
 .( 7١/59١" (ةحيحصلا » رظناو قيلعتلا يف

 32 تا 36 3 1 1
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 : لاق هل يبنلا نع «ةريره يبأ نع - ۹

 ال( ف ءنيكرشملا :ةياور يفو) باتكلا لهأ[١١١١ /مشيقل اذإ]»

 .«قيرطلا قّيضأ ىلإ مهورطضاو ؛مالسلاب مهوأدبت
 .[ ۱۳ ح «مالسلا_ ك ۳۹ :م]

 ج حرشلا ب

 يف :(مالسلاب مهوأدبت الف «نيكرشملا : ةياور يفو - باتكلا ّلهأ متيقل اذإ)

 . (مالسلاب ىراصنلا الو دوهيلا وأدبت ال) :( ۲۱١۷ ) ملسم دنع ظفل

 )۷٠٤( ثيدحلا تحت (ةحيحصلا» يف ليصفتو بيط مالك انخيشلو

 . تعش نإ هيلإ عجراف

 ثيحب ؛قيرطلا قيضأ ىلإ مهوعكجلا :يأ : ( قيرّطلا قّيضأ ىلإ مهورطضاو )

 ىلإ قيرطلا طسو نع لدعي نأ هرمأيف ًالإو «هب قّصتلي ٌرادج قيرطلا يف ناك ول

 ضعب رَّكْذ امك ؛رادج همدصي الو ةرفح يف عقي ال ثيحب ؛هيفرط دحأ

 ' .ءاملعلا

 ه١ 4 - ةراشإ يمذلا ىلع مَّلس نم باب 2 5

 :لاق ةمقلع نع - ١8٠

 .«ةراشإ نيقاهدلا ىلع [دوعسم نبا وه] هّللادبع مّلس اّمثإ»

 * حرشلا دب

لا ىلع دوعسم نبا وه - هللادبع مَّلْس اإ
 رظنا :نيقاهدلا : ( ةراشإ نيقاهد

 )١١٠١١/۸۳۷(. مقر ثيدحلا

Yo 



 نزف لكم نم مالا ريقي تانكا لهاا ادا زاد اع ا كيش هب لدتا

 . كلذ وحنو ؟تيسمأ فيك ؛تحبصأ فيك : ءرملا

 : لاق سنأ نع 2 ۱

 ! مالسلا هباحصأ درف «مكيلع ماسلا : لاقف هلي يلا ىلع يدوهي رم

 : لاق ,فرتعاف يدوهيلا ذخأف ,«مكيلع ماّسلا :لاق» : لاقف

 .(لاق ام هيلع اودر»

 دب حرشلا دب

 !مالسلا هباحصأ ٌدرف ؛مكيلع ماسلا :لاقف هي يِبّنلا ىلع يدوهي رم )

 . مكيلع لجاعلا توملا : يأ : (مكيلع ماسلا : لاق :لاقف

 مكيلعو اولوق :يأ :(لاق ام هيلع اوُدر : لاق «فّرتعاف يدوهيلا دخُأف)

 .( 457/589 )رظناو - ىلاعت هللا ءاش نإ ىتآلا ثيدحلا ىف امك

forهاه ؟ةّمذلا لهأ ىلع درلا فيك باب  

10/Aا ل ل و نمنع ا دع  

 :اولوقف «كيلع ماسلا : لوقي ايف «مهدحأ مكيلع مّلس اذإ دوهيلا ّنِإ»
 .(«(كيلعو

 ح السلا ك- 9 :م ؟ةّمّذلا لهأ ىلع دري فيك باب- 7؟ ؛ناذئتسالا ك8 :خ]

.]4 

 فحل



 ماسلا :لوقي اًمنإَف ءمُهدحأ مكيلع مَّلس اذإ دوهيلا نإ : هلت هللا لوسر لاق )

 هيف١ :- فّرصتب 518/51١ (  «ةدمعلا» يف لاق :( كيلعو :اولوقف «كيلع

 .عنمي ال ةّمذلا لهأ ىلع مالسلا در ناب راعشإ

 : ىلاعت هلوق مومعل ضرف ةمّدلا لهأ ىلع مالسلا در موق لاق :لاطب نبا لاقو

 .«ةيآلا 4... ةّيحتب متييح اذإو ]ل

 )۱٠١۷/۸٤۳(. مقرب يتآلا سابع نبا لوق ركذو

 .هلثم مادقتو «كلذ عئم نم ركذو «ةداتقو يبعشلا لاق هبو» :لاقو

 : لاق سابع نبا نع - ۳

 هللا ناب كلذ ءايسوجم وأ اينارصن وأ ايدوهي ناك نم ىلع مالسلا اودر»

 .[ 85 :ءاسنلا ]  اهودر وأ اهنم نسحأب اويحف ةيحتب متييح اذإو ] : لوقي

 ٭ حرشلا *“

 اوقلا اذ و ا از دورس ناك نب لع ا روو

 .هنم نسحأ وأ لثملاب مكذر نكيلف ؛ًانّيب احضاو مالسلا مكيلع

 لمشتف مومعلا ديفُت ةيآلا نأ  هنع هللا يضر سابع نبا ليلد اذه :( 4 اهَوُدر

 .سوجملاو ىراصتلاو دوهيلا

 هتحت َرَكْذو ( ةّمذلا لهأ ىلع ٌدرلا فيك باب) هلوقب فّئصملا برب :ةظحالم

YY 



 ماسلا) :عمس اذإ (كيلعو» :لوقي نأ ملسملا رمأي هيفو «رمع نبا ثيدح

 .هيلع يقلأ ام هل حضتي مل وأ «مكيلع

Eىلإ ادْوَع ءاحضاو ناك اذإ مالسلا در زاوج مهن سابع  
 .ملعأ هّللاو ءلصألا

 ه٠ - كرشملاو ملسملا هيف سلجم ىلع ميلستلا باب - 4

 : فيو نب ةماسأ قعاب 11155

 فدرأو ةّيكدَف ةفيطق ىلع فاكإ هيلع رامح ىلع بكر هلت يبنلا نأ»
 ی ا سلجم م حا داع وب یس دریوو كيز نب فایل

 نم طالخأ سلجملا يف اذإف  هّللادبع ملسُي نأ لبق كلذو- لولس نب يأ

 .«مهيلع مّلسف ,ناثوألا ةدّبعو نيكرشملاو نيملسملا

 ١١5[. ح «ريسلاو داهجلا ك ١١ :م . كرشملا ةينك ب6١١ «بدألا ك-78:خ]

 * حرشلا

 ام وهو «ةعّدرّبلا :فاكإلا :(ٌفاكإ هيلع رامح ىلع بكر هيت يبنلا نأ )

 . سرفلل جرسلاك «هيلع بكر يل لغبلا وأ رامحلا ىلع عضوي

 .لمخ هل راثد :( ةفيطق ىلع )

 نم ثالث وأ نيتلحرم ىلع ةفورعم ةدلب كدف ىلإ ةبوسنم :(ةيكدُف)
 e 1 يلا

 فادرإلا زاوج هيف :( ةدابع نب دعس دوعي هءارو ديز نب ةماسأ فدرأو)

 هيفو ءابكار ةدايعلا زاوج هيفو ءاقيطم ناك اذإ باودلا نم هريغو رامحلا ىلع
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 و نراحتكلا ويس ىف صب ا اک را

 .( ١ هال/١53؟١

 ملسي نأ لبق كلذو  لولّس نب يأ نب هّللادبع هيف سلجمب رم ىتح )
 «ىبأ نيددللا دبع ضيقا رل يبنلل ليف لسم دنع ظفل نق" ع هللا ذيع

 ااو هو سرا يقر ا ىلطلاو ا راهم یک وةلا ناساف لاق

 .كراّمح نتن ىناذآ دقل هّللاوف ىنع كيلإ : لاق هِيَ ىبنلا

 ك ا ا ر ا و اا نم رر ل

 اميهتنم نعاو لكل يضعف لاق «هموق نم ّلجر هّللادبعل بضغف : لاق

 1( باقي

E OTهدرا  

 مَّلسف «ناثوألا ةَدَّبَعو نيكرشملاو نيملسملا نم طالخأ سلجملا ىف اذإف)

 لدن تري ا ا و ا ةقيف اج نع ا هينا: بدلع
5 

 . فنصملا

 هيف سلجم رم اذإ ةنسلا : يوونلا لاق» )85/١١(: «حتفلا) يف ءاجو

 ملا هب تيصقيو معلا كتلي مكسب نأ رفاكو ملسم

 سلجمبو «ةعدبلاو ةّنُسلا لهأ عَمَجَي سلجم رم اذإ هلثمو : يبرعلا نبا لاق

 و لود

 فرقا نم: ىلع ملسي نم بابر روك ذملا بادكلا ةذفانفلا نم: ديرهلل رظناو

 قيل دع رك رجا ةكيشب انام ر ا

 ا ردا رش ىلع اويل الز لاق وربع
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 ٥ - لهأ ىلإ بتكي فيك باب الكتاب؟  ٥٠۱۷

  2 65سابع نب هّللا دبع نع :

 باتکب اعد مث« مورلا كلم لقره هيلإ لّسرأ برح نب نايفس ابأ نأ
 «(ىرصُب) ميظع ىلإ يبلكلا ةيحد عم [هب لسرأ] يذلا هيَ هللا لوسر
 :هيف اذإف ,هأرقف لقره ىلإ هعفدف

 ميظع لقره ىلإ هلوسرو هّللادبع دمحم نم «ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 .ىدهلا مبنا نم ىلع مالس «مورلا
 كرجأ هللا كتؤي ؛ ماست ملسأ ؛مالسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف ؛ دعب امأ

 ىلإ اوُلاَعَت باتكلا لهأ اي و نيّيسيرألا مثإ كيلع نإف تيلوت نإف ؛نيترم

 لآ] 4 نرملسم اًنأب اودهشا» : هلوق ىلإ 4 مكنيبو اننيب ءاوس ةملك

 .[54 :نارمع

 .[174 ح «رّيسلاو داهجلا ك- ١ :م .ناميلا وبأ انثدح تت" «يحولا ءدب ك- ١ :خ]

 + حرشلا

 لوسر باتكب اعد م 3 «مورلا كلم لقره هيلإ را تر نی دای ا
 ىلإ هعفدف «- ف ميظع ىلإ يبلكلا ةيحد عم هب لسرأ يذلا هي ٤ هللا

 هلوسرو هللا دبع دمحم نم «ميحرلا ن ي ا هللا تنك 2500000
 :(۷۹/۱) (يراسلا داشرإ ) يف ينالطسقلا لاق : ( مورلا ميظع لقره ىلإ

 ةرمإلاب هفصي ملو فيلأتلا ةحلصمل كلذب هفصو دقو «مهدنع مّظعملا : يأ »

 . «مالسإلا مكحب ًالوزعم هنوكل

۰ 



 ذإ «ةرمإلاب هل ًارارقإ نوكي اليك ظفللا اذهب هتلسارم مدع ينعي هّلعل : تلف
 لقره هيلإ لسرأ برح نب نايفس ابأ نأ سابع نب هّللادبع نع » :صتلا ةيادب يف

 . «مورلا كلم

 هلوقك :ىلاعت هّللا باتك نم نطاوم ةدع ىف كولملاو كلملا ركذ ءاج دقو

 4 كلّلا نيد يف ُهاَحَأ ةْحاَيل ناك اَمفُّسوُيل اندك َكِلَدَك ط :هناحبس
 .[ا/5" :فسوي]

 4ابْصغ ةَئيِفّس لَك ذاب كلم مُهَءاَرَو تاكو :هناحبس هلوقكو
 .[۷۹ :فهكلا]

 فاكلة ل لوكيل ليلذ اذه :(ىدهلا َعَّبَتا نم ىلع مالس)

 .(يوون) .(... فالخ ةلأسملا يفو (مالسلاب

 . مالسلا ظفل ريغب ادعبي هنأو باوجلا مدقت دقو : تلق

 مالسلا (ناذعغتسالا) يف فنصملا ةياور يف» :( 58/1١ ) (حتفلا ١ يف ءاجو

 لدي قايسلا رهاظو «نوعرف.عم نوراهو ىسوم ةصق يف تركذ دقو «فيرعتلاب

 .هالوقي نأ هب ارمأ ام ةلمج نم هنأ ىلع

 ؟مالسلاب رفاكلا ادبي فيك :ليق نف

 نم مس هانعم اإ «ةيحتلا اذه نم دارلا سيل :اولاق نيرّسفمْلا نأ باوج اف

 . ىلوتو بك ّْنَم ىلع باذعلا نأ هدعب ءاج اذهلو «ملسأ نم هللا باذع

 :+نييسيرألا مثإ كيلع نإف تيلو نإف» : باتكلا اذه ةيقب يف ءاج اذكو

 «هب رعشُي ظفللا ناك ْنِإو ًادصق مالسلاب رفاكلا أدبي مل هلأ باوج ا لصحمف
3 

 .(هيلع مّلِسُي ملف ىدهلا بتا نمم سيل ِهَّنأل ؛دارُلا يف لُخدي مل هّنكل
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 هت و طرقا ينس (اّمأ) : هلوق يف)» : ظفاحلا لاق : دیا

 SEE E دقو ءايلاغ اه دع رك دب اه لق

 .ريرقتلاو ليصفتللو

 امأو هّللا مسا وهف ءادتبالا امأ :هريدقتو ليصفتلل انه ىه : ىنامركلا لاقو

 .(لاق اذك «خلإ ... هللا لوسر دمحم نم وهف بوتكلا

 يتلا ةداهشلا ةملك ىهو «هتوعدب :يأ :(مالسإلا ةياعدب كوعدأ ىنإف)

 .ةرفاكلا للملا لهأ اهيلإ ىعدي

 :ةوعدلا ىنعمب ردصم يهو «مالسإلا ةيعادب» :ملسم دنع ظفل ىفو

 .ةدايزب (ةياهنلا) .(ةيقاعلاو ةيفاعلاك

 . مالسإلاب رم :( ملسأ )

 . شيعلا كنضو قالخألا ءوسو ىلاعت هللا باذعو كرشلا نم :( مّلست )

 هّيبنب انمؤم هنوكل» :( ۷۹/۱ ) ينالطسقلا لاق : (نيترم كرجأ هللا كتؤي )

 نم لجر «نارجأ مهل ةثالث » : هلم يبنلا ثيدحل حجرأ لوألا لوقلاو : تلف

 مدت وو نارا ك م م ناو تف نما يا لا لهآ

( ۳/۱۰ ). 

 : مق رولا لاف( نو اا نإ كنيلغ ناف كيلوت هغ

 : يأ نوراكألا مهّنأ اهرهشأو اهّحصأ : لاوقأ ىلع مهب دارملا يف ذاوفلَتخا»

 نوداقنيو كنوعبتي نيذلا كاياعر مثإ كيلع نأ :هانعمو «نوعارزلاو نوح الفلا

 . كدايقناب

YY 



 اذإف ًادايقنا عرسأ مهالو بلغألا مهنأل ؛اياعرلا عيمج ىلع ءالؤهب ِهّبنو 5 3

 . حيحصلا وه لوقلا اذهو اوعنتما عنتما اذإو ءاوملسأ ملسأ

 عيمج مهب دارملا لب ؛:ةّصاخ نيعاَرزلا نيحالفلاب دارملا سيل : ديبع وبأ لاق

 . هتكلمم لهأ

 بسنت يذلا سيرأ نب هّللادبع عابتأ مهو ىراصنلاو دوهيلا مهنأ : يناغلا

 مهل لاتفيو تا اا يحك ىف ةلاقتم ا ی فا ون ةيسور ألا اإ
 .نويسورألا

 مهنورمأيو ةدسافلا بهاذملا ىلإ ساّنلا نودوقي نيذلا كولملا مهّنأ : ثلانلا

 .(اهب

 اننيب # :(( مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي و

 ةلمجلا ىلع قلطت ةملكلاو «بتكلاو لسرلا اهيف فلتخي ال : 4 مكنيبو

 .( 455/19 «ةاقرم» .ةديفملا

 .رافكلا اهيأ :( « اودهشا # :هلوق ىلإ )

 .مكنود نوملسُم اّنأب اوفرتعاف ةّجحلا مكتمزأ : يأ : ( 4 نوملسم اًنأب ©

 .(ةاقرم»

 نم لّمُج باتكلا اذه يف : فّرصتو فذحب ( ٠١۷/١١ ) يوونلا لاق

 :اهنم دئاوفلا نم عاونأو «دعاوقلا

 ل لالا بج اعدل او «مهلاتق لبق مالسإلا ىلإ راّمُكلا ءاعد

 . بحتسم ءاعدلاف مهتاب تناك نإو مالسإلا ةوعد مهَتْعْلَب نكت مل نإ ؛مارح

 «ةدئاف ةيحد عم هثعب يف نكي ملف ًالإو «دحاولا ربخب أمعلا بوجو اهنمو
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 .هب دمعي نم عامجإ اذهو

 ناك نإو ميحّرلا نمحرلا هللا مسبب باتكلا ريدصت بابحتسا اهنمو
 .ًارفاك هيلإ ثوعبلا

 ودعلا ضرأ ىلإ رئاسي نأ زوجي هنأ اهنمو ءدمحلا نود ةلمسبلاب ءدبلا هيفو
 ةرئاسملا نع ىهن امو ءراّقُكلا ىلإ كلذب ثّعبي نأو ءامهوحنو نيتبآلاو ةيآلاب
 ام ىلع لومحم ًاضيأ كلذو «هنم ةلمجب وأ هلكب : : يأ و دعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب
 .راقُكلا يديأ يف هعوقو فيخ اذإ

 اذهلو ءطرفي الو طرفي الف اهيف عرولا لامعتساو ةبتاكملا يف يقوتلا اهنمو
 نم عونب ىتأ لب « قف لقرح ىلإ لقي ملو مورلا ميظع لقرم ىلإ هلل هلي يبنلا لاق
 ىلاعت دلل اوفو وب يشير وب يذلا : يأ مورلا ميظع لاقف «ةفطاللا

 كبَر ليبَس ىلإ عدا# : : ىلاعت لاقف مالسإلا ىلإ ىعدي نمل لوقلا ةنالإب
 الق هل الوقف : ىلاعت لاقو 65 :لحنلا] 4 ةَنَسَحْلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 . كلذ ريغو (45 : هط] 4 انيل |

 نإف ؛ةبتاكملا يف ةلزجلا ظافلألا يّرحتو زاجيإلاو ةغالبلا بابحتسا اهنمو
 ةغالبلاو زاجيإلا نم ةياغو ءراصتخالا نم ةياهن يف «« مّلست ملسأ » : تن و٤ هلوق
 ينا يزخ نم هتمالسل هلومشو سینجتلا عيدب نم هيف ام عم «يتاعملا عّمجو
 .ةرخآلا باذع نمو «لاومألاو رايدلا ذخأو لتقلاو يبسلاو برحلاب

 امك ءنارجأ هلف هب نمآف هی انّيبن باتكلا لهأ نم َكردأ نم نأ اهنمو
 :نيترم مرجان وتۇ ةثآلثا 6 ( حيحصلا» يف رخآلا ثيدحلا يفو ءانه هب حرص

 EE كير عيد“
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 ناك ةياده نم عْنم ببس وأ ةلالضل ًاببس ناك نّم نأ حضاولا نايبلا اهنمو

 لوق ىنعملا اذه نمو ء«َنيّيسيرألا مثإ كيلع نِإف تّيلوت انو: : لَم هلوقل ًامثآ

 يراخبلا مّجرت دقو «تابئاكملاو بطلا يف ( دعب اّمأ) بابحتسا اهنمو
 . ةريثك ثيداحأ هيف ٌركذ ( ةعمجلا» باتك يف اباب هذهل

 هسفنب بتاكلا أدبي نأ ساثلا نيب لئاسرلاو ةيتاكملا يف ةتسلا نأ اهنمو

 .اهيف فلتخُم ةلكسم هذهو «ورمع ىلإ ديز نم :لوقيف

 ُبحتسي ءاملعلا رثكأ لاق :« باتكلا ةعانص) هباتك يف رفعج وبأ مامإلا لاق

 راتاو نیک كيرداسا هيف یوزر مك نادك امك فب ایا

 : لاق « ةباحصلا عامجإ هّنأل ءاملعلا رثكأ دنع حيحصلا وه اذهو :لاق

 .«ناونعلاو باتكلا ريدصت اذه يف ءاوسو

 مّدقت ام اهنم ؛مهريغب اهيف اوأدب يتلا فلسلا لئاسر ترثك دقو : تلق

 ىلإ بتك ٌرمع نب هّللادبع نأ» :رانيد نب هّللادبع نع ( 1115/4851 ) مقرب

 :هيلإ بتكف «هعيابي ناورم نب كلملادبع

 رمع نب هّللادبع نم نينمؤملا ريمأ كلملادبعل ءميحّرلا نمحّرلا هللا مسب

 عمسلاب كلرقأو «وه الإ هلإ ال يذلا هّللا كيلإ د محأ ينإف ؛مكيلع ٌمالس

 . ١ تعطتسا اميف «هلوسر ةنسو هللا ةنس ىلع ةعاطلاو

 لآ ءارَّبُك نع :(۱۱۲۲/۸۰۰ ) مقرب ًاضيأ - ىلاعت هللا ءاش نإ يتايس امو

 :ةلاتمرلا كيب نع قباني دوك نازهمأك نب انو

Yo 



 .(تباث

 اهي اجا نتاعك جنا ea نابضة قر دينك رفا

 نأ دارأف «ةيواعم ىلإ ةجاح رمع نبال تناك » :لاق عفان نع (١١؟4/4861/)

 !هب أدبأ :اولاقف هيلإ بتكي

 .«ةيواعم ىلإ ( ميحّرلا نمحرلا هللا مسب ) : بتك ىتح هب اولازي ملف

 ه١/ - مكيلع ماسلا : باتكلا لهأ لاق اذإ باب

 لاق باش نعد 85

 : لاق «مكيلع ماسلا :اولاقف هَ يبْنلا ىلع دوهيلا نم سان مّلس
 ام عمست ملأ : - تبضغو اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف ««مکیلعو»

 : لاق ؟اولاق

 نوباجي الو .,مهيلع باجن ؛مهيلع تددر [ف ؛ تعمس ] دق «یلب»

 .(انيلع

 ١١[. ح السلا ك- 59 :م]

 * حرشلا

 : لاق مكيلع ماسلا واف ب يلا ىلغدر علا نم سات مشو

 ؟اولاق ام عّمست ملأ : - تبضَعو۔ اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف «مكيلعو

 غنا الو a ن ی ا لاق

 الو «مهیف يل باجتسيف «مهيلع تددر» : ظفلب ( ۳۱۱/۲۳۹ ) هلثم مدقت

۳٢ 



 , يف مهل باجتسي

 الو «(مكيلعو » يلوق يف توملاب يئاعد مهيف يل باجتسي : ىنعملاو

 .«مكيلع ماسلا مهلوق يف هب يف مهل باجتسي

 باتكلا لهأ ٌرّطِضِي باب - ۷

 ٥٠۹ - اهقيضأ ىلإ قيرطلا يف

 مقرب مدقتملا هظْفَلل فلاخم داش ظفلب ةريره يبأ ثيدح هيف دئسأ : تلق»

 .(بابلا اذه تحت رخآلا باتكلا ىف هتدروأف «((۱۱۰۳/۸۳۹)

fo؟ىمذلل وعدي فيك باب -  o 

 : ىنهجلا رماع نب ةبقع نع - ۷

 هّللا ةمحرو كيلعو : هيلع درف مّلسف «ملسم ةئيه هثئيه لجرب رم هلأ

 : لاقف هكردأ ىتح هعبتف ةبقع ماقف ! ىنارصن هّنِإ : مالغلا هل لاقف «هتاك ربو

 رثكأو «كتايح هللا لاطأ نكل «نينمؤملا ىلع هتاكربو هللا ةمحر نإ

 .كدلوو كلام

 دب حرشلا ب

 ي یف ه «ملسم م ةعيه هّتئيه لجرب رم هنأ :ينهج ا رماع نب ةبقع نع )

 ريغ ءادتبا زوجي ال هنأل هللا ءاش نإ يتايس امك مالسلا هدر نع ًاراذتعا ةئيهلا

 . مالسلاب ملسملا
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 ماقف ! ىنارصن هّنِإ : مالغلا هل لاقف «هّتاكربو هللا ةمحرو كيلعو : هيلع درف)

 : يأ :(نينمؤملا ىلع هتاكربو هللا ةمحر نإ :لاقف هّكردأ ىتح هّعبّبف ةبقع

 .:تاكربلا ىلطمو ةمرلاب كل, عذب الق امؤم تسل

 عدّيقم ةكربلاب ءاعدلاف :( كَدّلوو كلام َرثَكأو «كتايح هّللا لاطأ نكل)

 . ملعأ هّللاو

 ناو مالسلا لضف ًاضيأ هيفو «بيوبتلا دافأ امك يّمذلل وعدي فيك هيفو
 ءأطخ نم مهنم ردبي ام بيوصت ىلع مهصرح هيفو هقحتسي ال رفاكلا

 . ةوعدلا غيلبتب مهمامتهاو

 :لاق سابع نبا نع 2 4

 دق نوعرفو «كيفو :تلق «كيف هللا كراب :نوعرف يل لاق ول»

 .(تام

 دي حرشلا د“

 «كيفو : تلق «كيف هللا َكَّراب :نوعرف يل لاق ول : لاق سابع نبا نع)

 عانتمال طرشلا باوج عنتما :يأ «عانتمال عانتما ةادأ ول :( تام دق نوعرفو

 لا عت

 نم هوحنو ملسملا ريغ ىلع مالسلا در زاوج ىلع ةّلدآألا نم رثألا اذهو

 «ةحيحصلا» ىلإ ةراشإلا تمدقتو «هنّيب ةحضاو تناك اذإ ؛ةيعدآلاو ظافلألا

 )۷٠٤(. مقر ثيدحلا تحت

۲A 



 ٠۲١ - هفرعي ملو ينارصنلا ىلع مَّلس اذإ باب - 8

 [ناعدج نب دير نب دمحم نبا وه] نمحرلادبع نع 2-2 48

 : لاق

 اًملف «ينارصن هّنأ ربخأف «هيلع دّرف ,هيلع مَّلسف ينارصنب رمع نبا رم

 :لاقف حجر ملع
 . «يمالس يلع درد

 ٭ حرشلا

 ملع ملف «ينارصن هلا ٌربخأف هيلع دّرف «هيلع مُلسف ينارصنب ٌرمع نبا رم )
 هنأ «مالسلاب دالاعا مدعي راعشإ هيف : ( يمالس يلع در :لاقف عّجر

 .ملسملا الإ هقحتسي ال

 نمو ةكربو ريخ لك نم مورحم هبحاص ذإ «كرشلا ةروطخ نايب ًاضيأ هيفو
 ةلرشملا نيز ىلاعت درو ةءالكلاو ظفحلاب ءاعد وهف ؛مالسلا كلذ

 ! اذه

 ٠  2كئرقي نالف : لاق اذإ باب السلام  ٠۲۲

 مقرب ةشئاغ ثيدع هع دله : تلق / (6

 ه7  باتكلا باوج باب 2

 : لاق سابع نبا نع _ ۰

 .(مالسلا درك اًقح باتكلا باوجل ىرأل ىنِإ

۹ 



 قم

 یش يه لج
 يووم حج مك

 % حرشلا %

 ملسملا دري نأ بجي :يأ :(مالسلا ٌدرك اًقح باعكلا باوجل ىرأل ينِإ)

 .مالسلا دري امك باتكلا باوج

 ه7 4  نهباوجو ءاسنلا ىلإ ةباتكلا باب 2 5

 :تلاق ةحلط تدب ةشئاع نع - 8

 ءرصم لك نم اهنوتأي سالا اكو اهرجح يف انأو -ةشئاعل تلق

 «يلإ نودهيف ينوّخأتي بابشلا ناكو ءاهنم يناکل ينوباتني خويشلا ناكف
 نالف باتك اذه !ةلاخ اي :ةشئاعل لوقأف ,راصمألا نم ىلإ نوبتكيو
 : ةشئاع يل لوقتف «هتيدهو

 .«كتيطعأ «باوث كدنع نكي مل نف ؛هيبيثأو هيبيجأف ! ةّينب يأ»

 .ينيطعتف : تلاقف

 *ي حرشلا د

 ناكف ءرصم لك نم اهنوتأي ساثلا ناكو  اهرجح يف انأو  ةشئاعل تلق )

 . نسلا يف رابكلا :يأ :خويشلا :(خويشلا

 . ىرخأ دعب ةرم ينوتأي :يأ : ينوباتني : ( اهنم يناكمل ينوباتني )

 اهلضفل كلذ نولعفي اوناكو «ينودصقي :يأ :( ينوُخأتي بابشلا ناكو)
00 

 اياد كروس هى ةراف)

YE. 



 نالف باتك اذه !ةلاخ اي :ةشئاعل لوقأف ءراصمألا نم ىلإ نوبتكيو )
 ةباتكلا هيفو «:ةيعامتجالا رومألا يف ملعلا لهأ ةراشتسا هيف :(هتيدهو

 امك كلذ يلع سينا ربو ةيعتفلا تما اذإ ءابستلا نم تالدضاتفلا ىلإ

 . يتأيس

 يذلا بابكلا ىلع يدر : يا :(ةيبيجلف [ةسب يآ :ةشئاع يل لوقتف)

 :كيلإ لما

 و (دمحأ مامإلا دنسم » ىفو م يسمح اق هزاع يا": اوو

 يده فصت  اهنع ِهَّللا يضر ةشئاع ثيدح نم امهريغو « فّئصملا يحمر

 Ee ةنالولا لق ناكو : ايادهلا يف و هلل هلع يبنلا

 el e كل ب ل

 لا ةباثإلاو نال ل

 ل

 ٥۲۵  ؟ باتكلا ردص بتكي فيك باب ۔ ۳

 : رانيد نب هّللادبع نع 2. ۲
 : هيلإ بتكف ,هعيابي ناورم نب كلملادبع ىلإ بّتك رمع نب هّللادبع نأ

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب»
 دمحأ ينإف ؛مكيلع ٌمالس ءرمع نب هّللادبع نم نينمؤملا ريمأ كلملادبعل

£۹ 



 ةّنسو هللا ةنس ىلع ةعاطلاو عمسلاب كل رقأو ,وه لإ هلإ ال يذلا هَّللا كيلإ

 .(تعطتسا اميف «هلوسر

 ك ۷۲١۳ , ۷۲٠١ ح ,ساتلامامإلا عيابي فيك ب ٤۳ «ماکحألا ك- 58 :خ]

 .[دمحلاو ةلمسبلا نود ۷۲۷۲ ح ةمجرتلا يف ماصتعالا

 +٭ حرشلا

 رد لاو مام : باتكلا ردص :(؟ باتكلا ف فيك باب)

 لع یا اب هرب كلما ابغي ول ينك ردع نی ادع انا

 1 . ةفالخلا

oهللا متسبب لئاسرل ل  

 . لقره ىلإ هَ ۴ يبنلا باتك يف مدقتو «ميحرلا نمحّرلا

 لدتسي يتلا ةلدآلا نم اذه : (رمع نب هّللادبع نم نينمؤملا ريمأ كلملادبعل )

 .هسفنب بتاكلا ءدب مدع زاوج ىلع اهب

 .ريكنتلاب اذكه : ( مكيلع مالس )

 ديحوتلاو دمحلا نيب عَمج :(وه لإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ يتإف) .

 :كرشلا فتو

 ا اهي «ةلوطر: كفو هللا م ىلع ةقاطلاو عملا كرار

 باتكلاب مكح نم .عّيابي يذلا مكاحلا هيلع نوكي نأ يغبني ام نايب هيف

 .ةنسلاو

 .«كلذب اورقأ دق ينب نإو» :( ۷٠٠٠١ ) « فتصملا حيحص» ىفو

YEY 



 هال دعب امأ باب 4

 : لاق مّلسأ نب ديز نع - ۱۲۰ ۳

 : بتكي هئيأرف ءرمع نبا ىلإ يبأ ينّلسرأ

 .(دعب اّمأ  (ميحّرلا نمحرلا هللا مسب )»

 *# حرشلا د

 اّمأ ءميحّرلا نمحرلا هللا مسب :بّتكي هنيأرف ءرمع نبا ىلإ يبأ ينّلسرأ )

 .اهيف مالكلا مدقت : ( دعب

 ىلع لدت يهو ءابلاغ ةباطخلا يف لّمعتسُت ةملك » :«طيسولا» يف ءاجو

 يف يأرلا لؤادت دعب اهنولمعتسي اوناك برعلاو ءرَخآ ىلإ عوضوم نم لاقتنالا

 . ةباطخلا

 لصف :تيّمُس كلذلو :مكحلا تبي اراعشإ ناك « دعب اّمأ) :ليق اذإف

 , « باطخلا

 : لاق ةورع نب ماشه نع - ۴

 : لاق ٌةَصق تضقنا املك هب يبنلا لئاسر نم لئاسر تيأر

 ٠ ش : دعب امأو

 أف حرشلا ج

 :(دعب اّمأ :لاق ٌةَّصق تّضقنا املك هع يبثلا لئاسر نم لئاسر تيأر)

YEY 



 «نأشلاو ربخلاو رمألاو ثيدحلاو مالكلا نم ةلمجلا :اهنم ناعمب يتأت ةصقلا

 . (طيسولا ) رظناو

 : لئاسرلا ردص باب - ٥

 هده دكا تی نب دیر ا كيان ويقدر لآ اک ی 1-1111

 : ةلاسرلا

 نب ديز نم «نينمؤملا ريمأ ةيواعم هّللادبعل (ميحّرلا نمحرلا هّللا مسب ١)

 ال يذلا هَّللا كيلإ دمحأ ىنإف ؛ هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ كيلع مالس ؛ تباث
 .(دعب اّمأ وه الإ هلإ

 ب حرشلا

 هّللا مسب : ةلاسرلا هذهب بّتك تباث نب ديز نأ تباث نب ديز لآ ءارّبُك نع)

 كيلع مالس ؛تباث نب ديز نم «نينمؤملا ريمأ ةيواعم هّللادبعل «ميحّرلا نمحترلا

 :( دعب امأ ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ىّنإف ؛هّللا ةمحرو نينمؤملا َريمأ

 مسب ةملكب لئاسرلا ريدصتو هيلإ لسري نم رك ذب ءادتبالا هيفو «هّلثم مدقت

 .ميحرلا نمحرلا هللا

 " - T/Aلاق يريَرُجلا دوعسم يبأ نع :

 : لاق ؟ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق نع نّسحلا لجر لاس

 .«لئاسرلا رودص كلت»



 ٭ حرشلا *“

 رودص كلت :لاق ؟ميحّرلا نمحّرلا هللا مسب ةءارق نع نسما لجر لاس )
 .(لئاسرلا ردص بتكُي فيك باب) دحاو باب لبق رظنا : ( لئاسرلا

 هال  ؟ باتكلا ىف أدبي نمب باب - 855

 :لاق عفان نع 11/861

 .هب أدبا : اولاقف هيلإ بتكي نأ دارأف «ةيواعم ىلإ ةجاح رمع نبال تناك
 :بتک ىتح هب اولازي ملف

 .«ةيواعم ىلإ (ميحرلا نمحرلا هللا مسب )»

 دب حرشلا *“

 :(هب أدبا :اولاقف هيلإ بتكي نأ داراف «ةيواعم ىلإ ةجاح ّرمع نبال تناك )
 مع وزي هللا ليغ نم نونا ریا ةيواعم ىلإ بثكا اولاق يأ

 E اذ ورسم يسلم يا هب اولاري غلق )

 ةيواعمب ادب :يأ :( ةيواعم ىلإ ءميحّرلا نمحرلا هللا مسب :بّتك ىتح )

 :لاق نيريس نب سنأ نع 2 ۸

 : لاقف رمع نبال تبتك

 .(نإلف ىلإ دعب اما .(ميحرلا نمحأرلا هللا مسب) بتكا)

Yo 



 : لاق هنع ةياور يفو

 «نالفل (ميحّرلا نمحرلا هللا مسب) رمع نبا يدي نيب لجر بَتَك»
 : لاقو رمع نبا هاهنف

 .«هل وه هللا مسب :لق»

 دب حرشلا د

 ىلإ دع اما ءييعرلا نج ر لا هللا عسب بكا: لاقف وسع خبال تيك

 ددل فكي ىف ادب ا مناف

 :لاق هنع ةياور يفو

 انف :تالقل بحر لا نسحرلا هللا مسند رمع نبا يدي نيب لخير تك و

 نم ةرمث الف «هل باتكلا :يأ :هلوه :(هل وه «هّللا مسب :َلَق :لاقو رمع نبا

 . لصاحلا ليصحت باب نم وهف «همسا ةباتك

 ةباتك ىري ناك ىلوألا ةياورلا يف امهنع هللا يضر  رمع نبا نأ ظحليو

 ريشي امك كلذ ىري لبق نكي مل رمع نبا نأ ببسلا لعلو هيلإ لسري نم مسا
 : لاق ؛هلبق يذلا عفان رثأ

 :اولاقف هيلإ بتكي نأ دارأف «ةيواعم ىلإ ةجاح َرمع نبال تناك »

 نإ( ميس لا نح لالا رهو + بسك هب اراب ملك اب ادا

 .(ةيواعم

 ؛ةيواعم ىلإ (ميحّرلا نمحرلا ِهَّللا مسب ) :ًبتك ىتح هب اولازي ملف :هلوقف
 . ملعأ هّللاو ءاهاري نكي مل هنأ مهفي



 ٥۲۹ ۔ تحبصأ فيك باب - 4۷

 : لاق ديبل نب دومحم نع -۲۹/۹

 :اهل لاقي ةأرما دنع هولوح «لّقغف قدنخلا موي دعس لحكأ بيصأ امل ٠
 :لوقي هب رم اذإ ت يلا ناكف «یحرج لا يوادث تناكو «ةديفر

 .هربخيف ««تحبصأ فيك » حبصأ اذإو ««؟ تيسمأ فيك»

 + حرشلا د

 : (ةياهنلا يف امك :لُحكألا : (لّقتف قدنخلا موي دعس لُحْكَأ بيصأ اَمَل)
 . ([ هش : يأ ] ؛مالصف رّثكي عارذلا طسو يف قرع»

 .«مدلا اقري مل ديلا يف عطف اذإف» : « نانسللا» يف لاق

 يتلا ناكف «ىحرجلا يوادت تناكو «ةديفر :اهل لاقي ةأرما دنع هولوح)
 نو ريقي بيسي فاقإإ يأ : :(؟تيسمأ فيك لوقي هبّرم اذإ هني

 كيس

 ةالصلا هيلع هل لوقي ًاحابص هب رم اذإ :يأ :( تحبصأ فيك حبصأ اذإو )
 ؟تحبصأ فيك :- مالسلاو

 . هلاح نع هلي هللا لوسر دعس ربخي : يأ : ( هربخيف )
 فيك هلثمو «بيوبتلا دافأ امك ؟تحبصأ فيك هيخأل لجرلا لوق هيفو

 . تارابعلا نم كلذ وحنو ؟تيسمأ



 : سابع نبا نع 22 8

 يف هل هللا لوسر دنع نم جرخ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نأ

 هللا لوسر َحّبصأ فيك ,نسحلا ابأ اي : سالا لاقف ,هيف يفوت يذلا هعجو

 : لاق ؟ هی

 .«ًاثراب هللا دمحب حبصأ»

 دعب هّللاو تنأف ؟كتيأرأ : لاقف هديب بلطملادبع نب سابع ذخأف :لاق

 هضرم يف ىفوتي فوس هلع هللا لوسر ىرأل هّللاو ينإو ءاصعلادبع ثالث

 لوسر ىلإ انب بهذاف تولا دنع بلطملادبع ينب هوجو فرعأ يّنِإ ؛ اذه

 يف ناك نإو كلذ انملع انيف ناك نإف ؟ رمألا اذه نميف هلأسدلف هلت هللا

 .انب ىصوأف هانمّلك انريغ

 ءادبأ هدعب سائلا اهانيطعي ال ءاهاتعتمف هانلأس نإ ءهّللاو نإ :ىلع لاقف

 .[هتافوو هلي يبنلا ضرم ب 4 «يزاغملا ك 54 :خ]

 ب حرشلا د

 حبصأ فيك «نسحلا ابأ اي :ساّئلا لاقف «هيف ىَفوُت يذلا هعّجَو ىف هل هللا

 لجرلا لوقو «لضفلا لهأو ضيرملا لاح نع لاؤسلا هيف : (؟ُهِكَع هّللا لوسر
 ؟نالُف ّحبصَأ فيك هيخآل

 . ضرملا نم قافأ ىنعمب أرب نم لعاف مسا : (ًائراب هللا دمحب حبصأ : لاق )
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 دعب هللاو كتاف ؟كتيازا :لاقف هديب يلطملادبغ قب نابع خاف :لاقو

 انني توا ياو رجل وا ع ندع راس وع لا تو

 .هنع هللا يضر «سابعلا ةسارف ةوق نم اذهو «كيلع ارومام تنأ ريصتو «ثالث

 :یرأل : (اذه هضرم يف و فوس هل هللا لوسر ىرأل هّللاو ينإو)

 ۰ .نظلا ىنعمب اهمضبو داقتعالا نم ةزمهلا حتفب

 . كلذ ىلع ةّلادلا نئارقلاب اذُخأ بيرق نع صخشلا توم عّقوت زاوج هيفو

 ىلإ ادنتسُم سابعلا هلاق :( تولا دنع بلطلادبع ينب هوجو فرعأ يّإ)

 1 .نظلا ةبّلَع ىلع نيميلا زاوج هيفو «ةبرجتلا

 . ةفالخلا : يأ : ( ؟رمألا اذه نميف هلاسنلف هلع هللا لوسر ىلإ انب بهذاف )

 يف :( انب ىصوأف هانمّلك انريغ يف ناك ْنِإو كلذ انملع انيف ناك نإف)

 لاق» )70/1١(: (حت حتفلا) يف ءاج «(هانرمآ» : )1۲١١( (فتصملا حيحص »

 .رمآلا نم :رصقلاب هانأرقو لاق «هانرواش : يأ ةزمهلا دعب :نيتلا نبا

 E كاف قوص تال انا لاكبر رولا وهربت طفح ساو علق

 .«كلذب هل ّرمآ هنأك ريصي ىتح لاؤسلا يف هيلع دّكْؤُي هنأ دارأ هّلعلو «رمألا

 : (ًادبأ هدعب سالا اهانيطعُي ال ءاهاتعتمف هانلاس نإ هّللاو اّنِإ : يلع لاقف)

 مهنأل ناك اذكو هلق يبّنلا دعب :يأ» : م ال

 . « مهاَيإ هلي هللا لوسر عّنمب اوجتحا

 .هنم اهبلطأ ال : يأ : (أدبأ هت هللا لوسر اهلآسأ ال هّللاو يّنِإو

 .«حتفلا) نم ثيدحلا اذه حرش مظعم يف تدفتسا : ةظحالم
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 : باتكلا رخآ بتك نم باب - 6

 هَّللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 :o - رهشلا نم نيقب رشعل نالف نب نالف بتكو

 ديز نب ةجراخ نم ةلاسرلا هذه ذَخأ هنأ دانزلا يبأ نع _ 1

 : ديز لآ ءارّبُك نمو

 نب ديز نم «نينمؤملا ريمأ ةيواعم هّللادبعل ,ميحّرلا نمحرلا هللا مسب»
 ال يذلا هَّللا كيلإ دمحأ ىّنإف ؛ هّللا ةمحرو نيدمؤملا ريمأ كيلع ٌمالس «تباث

 ۰ .وهألإ هلإ
 «(ةلاسرلا ركذف) ةوخإلاو جلا ثاريم نع ينلأست كإف ؛ دعب اّمأ

 وأ لضت نأ هّللاب ذوعنو ءهّلك انرمأ يف تّبئتلاو ظفحلاو ىدهلا هللا لأسنو

 هللا ةمحرو نيدمؤملا َريمأ كيلع ُمالسلاو «ملعب انل سيل ام فكن وأ لهجن
 ٠١١1١[(. / هتاولص بيطو] هترفغمو هتاكربو

 نيتنثا ةنس ناضمر نم تيقب ةرشع يتدنل سيمخلا موي بيهو : بتكو

 . (نيعبرأو
 * حرشلا د

 نب ديز نم «نينمؤملا ريمأ ةيواعم هّللادبعل ءميحّرلا نمحّرلا هللا مسب )

 هلإ أل یا ا كايلإ دمج ا ار ن )را كيلع دام كنف

 .(7١1١؟7/868)رظنا : ( دعب اما .وهألإ

 مجعملا» يف :(ةلاسرلاركذف ةوخإلاو دج لا ثاريم نع ينّلاست كنإف)
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 هذه ىف هب ىضقي امم ريثكو 'ةلالكلا َّنِإَو ) :( ١54/8 ) يناربطلل «ريبكلا
 ءافلخلا دنع ًارومأ كلذ نم رضحن انك دقو «هّللا الإ اهغلبم ملعي ال ثيراوملا
 نم دعي هي ضعت نحكف + نعت انا اش اهانهنم انيعوف هك هللا لسور عت
 .مدقتو .«ثيراوملا يف اناتفتسا

 مهمامتها هيف : (هّلك انرمأ يف تّيشتلاو ظفحلاو ديلا هللا لاست#)
 . كلذ يف قيفوتلاب مهؤاعدو هّلك رمألا يف لب «ىواتفلا يف تبغتلاب

 رومألا يف تناك ٌءاوس هللا كمحري- رومألا لك يف تبشتلاب كيلعف
 .اهريغ وأ ةيملعلا وأ ةيعامتجالا

 ءاتفتسا هيف :( ملعب انل سيل ام فكن وأ لهجن وأ لَن نأ هّللاب ذوعنو )
 .ءاعدلا انضم باوجلا در هيفو ءءارمألاو ءافلخلا لبق نم ءاملعلا

 الص بيطو هترفتمو هثاكريومللا ةمحزو نيسؤملا ريفا :كيلع مالسلاو)
 نيتنثا ةنس ناضمر نم تيقب ةرشع يتنثل سيمخلا موي بيهو :بتكو

 . باتكلا رخآ يف نوكي ام نايب يف بابلا دهاش اذه : ( نيعبرأو

 ٥۳١  ؟ تنأ فيك باب ۔ 8

 + فللاف ني( سنا نع 9۲

 ًدرف لر هيلع مّلسو  هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عم هنأ
 لاقف .كيلإ هَّللا دمحأ : لاقف ؟تنأ فيك لجرلا رمع لأس مث «مالسلا

 :رمع

 .(كنم تدرأ يذلا اذه»
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 و

 ی چ جينا ںیہ
 سيئول ؛ یو همه

 +٭ حرشلا

 «مالسلا درف لر هيلع ِمَّلسو «هنع هَّللا يضر باطخلا نب رمع ٌعِمَس هنأ )

 يتلا اذه سه لاقف# كيلإ هللا كح لاف ؟ ثنا ليك لرل تبع لام هك

 الو «هععاطو ئلاعت هللا كد ىف اببس اوتوكي نأ مهصرح هيف: كنم تذرأ

 نع لضافلا نانئمطا هيفو «ليزج باوثو ريبك لضف نم هيف امل دمحلا اميس

 .ملعأ هّللاو ءلوضفملا

 : هل ليف اذإ بيجي فيك باب - 8

 هال" - ؟ تحبضأ فيك

EEE 0 ا 

 : لاقف ؟ تحبصأ فيك : هلل هلع يبنلل ليق

 .(اضيرم اودوعي ملو «ةزانج اودهشي مل موق نم ؛ريخب»

 ۳۷۱١[. ح «؟تحبصأ فيك :هل لاقي ضيرملا باب- ١8 «بدآلا- ۳۲۳ :هج]

00007 

SS 

 :ملعأ ىلاعت هللاو: تازيخلا ىلإ ةقباستلل ةيجوت هيف نكلو

 ةاراهصق ف يلا دنعد هع هللا ییز يره نأ تيالخت ذه ديؤيو

 ذب هلع يبنلا ملعي نأ نود تنفذو ليللا نم تتام ىتلا ءادوسلا
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 الإ مكر هظأ نيب تنك ام تيم مكنم تام ام» :ثيدحلا ظافلأ ضعب يفو
 امك ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو هريغو يئاسنلا هجرخأ .«هب ينومتنذآ

 )١١14(. «زئانجلا ماكحأ» يف

 نإ : هت يتلا باحصأ ضعب نع حيحص دانسإب يقهيبلا دنع ةياور يفو
 مهزئانج عبتيو «مهئافعضو نيملسملا نيكاسم ىضرم دوعي ناك هلي ِهَّللا لوسر
 (...هريغ مهيلع يلصي الو

 ١١١(. ص) (زئانجلا ماكحأ » رظنا

 لمعي مل امب هبالط ملاعلا رابخإو «ضيرملا ةدايعو ؛ةزانجلا دوهش لضف هيفو
 .سفّنلا ةبساحم ىلإ انوعدي اذهو ءاهيلع مهزفحيل لئاضفلا نم

 وأهمحر ًاعطاق حبصأ نم لوقي اذامف هلع يبتلا باوج اذه ناك اذإو

 ! ؟ًامارح ًالام ًالكآ وأ هناوخإ ًابضغُم

  - IEAلاق ( غئاصلا وه ) رجاهم نع :

 ‹نييمرضحلا نم مخض هيَ لب يبّئلا باحصأ نم لجر ىلإ سلجأ تنك

a 

 . (هّللاب كرشن الد

 * حرشلا د

 «نييمرضحلا نم مخض هلك يِبْئلا باحصأ نم لجر ىلإ سلجأ تنك )
 ديحوتلا لضف هيف : (هّللاب كرش ال : لاق ؟تحبصأ فيك :هل ليق اذإ ناكف

 . ىلاعت هّللاب كرشلا مدعو
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 ؛تييتما فيك تاوسص نأ یی يذلا داو اخ و

 :ميلعأ هللاو « ديحوعلاو نيدلا نومأ ىف توكي نأ نسخي

 : لاق ةفيذح نع _ 6

 هللاوف «رذحلا رَدَحلاف ماشلاب تّلاوت ًاسيق تيأر اذإ ! حيّلص نب ورمع ايد

 ال نامز مهيلع َنيتأيل هّللاو هْمَلَتق وأ «هتفاخأ الإ ًانمؤم هلل ًادبع سيق عدت ال
 ۰ .(ةعلت بنذ هيف نوعنمي

 * حرشلا دب

 ال هللاوف «رذحلا رذخلاف ماشلاب تلاوت ًاسيق تيأر اذإ !حيلْص نب ورمع اي)

 :( ۲۷١۲ ) «ةحيحصلا» يف : ( هلق وأ هيفا آلإ ًانمؤم هلل ًادبع سيق ٌعَدَن

 هعنّتف لإ اخلاص ًادبع ضزألا يف هلل عدت ال ءرَبضُم نم يحل ا اذه َّنإ»

 .(هتكلهأو

 ءاملا لياسم : عالتلا : ( ةّعْلَت بذ هيف نوعنمي ال ٌنامز مهيلع َنيتايل ِهّللاو )

 .ةعلت اهدحاو «لفّس ىلإ ولع نم

 : بنذو ؛اهنم فرشأو ضرألا نم ردحنا ام ىلع عقي ؛دادضألا نم وه ليقو

 «عضوم هنم ولخي ال هنو هترثك ديري .ةيدوألا لفاسأ يهو بانذأ اهعمج

 e طك ياسا ةعمملا ةَّلقو فعضلاو لّدلاب مهل فصو هيفف

 .ريسي ٠

 )١1١78/1١195(. فيعضلا مسقلا ىف بابلا دهاش : ةظحالم
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 هم  اهعسوأ سلاجلا ريخ باب 2 ١

 : لاق يراصنألا ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع نع 2 5

 موقلا ذخأ ىتح فّلخت هنأكف : لاق «ةزانجب يردخلا ديعس وبأ نذوأ

 دع عيدكم E ريد مرا ار املا دعب ءاج مث« ,مهسلاجم

 : لوقي هل م هّللا لوسر تعمس يْنإ « هل لاقف هسلجم يف سلجيل

 .(اهعسوأ سلاجملا ريخ»

 . عساو سلجم يف سلجف ىحنت ت مث

 .[ ٤۸٠١ ح «سلجملاةعس يف ب_-١؟ «بدألا ك- 4١٠ :د]

 دي حرشلا دب

 .اهب ملعأ :يأ :( ةزانجب يردخلا ديعس وبأ ثذوأ)

 هآر اًملف ءدعب ءاج مث «مهّسلاجم موقلا ّدخأ ىتح فّلخت هناكف : لاق)

 .هل ناكم ءالخإل اوردابو اولجعت : يأ : ( هنع اوعرست موقلا

 هّللا لوسر تعمس يلإ ءال :لاقف هسلجم يف سلجيل هنع مهضعب ماقو)

 ام عْفدو «سيلجلا ةحار نم هيف امل كلذو : (اهعسوأ سلاحا ريخ :لوقي هلع

 )7١14/7(. «ليلد » .ضغب وأ دقح نم سلجملا قيض هيلإ يضفي

 ی ال اديك و ا روع و 4 تلق

 . ةيحان ىلإ لام : يأ : ىحنت :( عساو سلجم يف سلجف ىحنت مث )

 مث هسلجم نم لجرلا ميقي نأ هيم يبنلا ىهن» :لاق رمع نبا نعو

 «(هیف سلجي مل .هسلجم نم لجر هل ماق اذا رّمع نبا ناكو «هیف رملجي
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 . :IIo AA) ) مقرب  هّللا ءاش نإ يتأيسو

 .«اوعّسوتو اوحسفت نکلو» )875//١١4٠0(: ةياور يفو

 هه  هسلجم ىلإ عجر مث ماق اذإ باب -2 ۲

 : هَ يبنلا نع «ةريره يبأ نع 2 ۷

 .«هب قحأ وهف ؛هيلإ عجر مث «هسلجم نم مكدحأ ماق اذإ»

 !T]. ح «مالسلا ۹-9 :م]

 »ب حرشلا د

 . ابيرق هيلإ عوجرلا ديري وهو :يأ : ( هسلجم نم مكّدحأ ماق اذإ)

 : انباحصأ لاق ) :( ١111/1١54 ) يوونلا لاق : ( هب قحأ وهف ؛هيلإ عّجر مث )

 هقراف مث ًالثم ةالصل ؛هريغ وأ دجسملا نم عضوم يف سّلِج نميف ثيدحلا اذه

 «هصاصتخا لطبي مل ؛دوعي مث ًاريسي الغش يضقي وأ أضوتيل هقراف ناب دوعيل
 نأ هلف هريغ هيف دعق دق ناك نإف ءةالصلا كلت يف هب قحأ وهف عّجر اذإ لب

 : تيدا اذهل هقراقي نأ دغاقلا ىلغو «هميقي

 اذإ هتقرافم هيف دعق نم ىلع بجي هنأو انباحصأ دنع حيحصلا وه اذه

 .لّوألا عجر

 تناؤصلاو فلات تف دسوكو سكن األو بدعي ده ءاكلعلا ضعت لاقو

 1 . لوألا

 ال ما اهوحنو ةداجس هيف كّرتيو هنم موقي نأ نيب قرف الو : انباحصأ لاق

 .نيلاحلا يف هب قحأ اذهف
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 هللاو: ءاهريخ نود اهدحر الا كلذ ا نع قركي ل

 .) ملعأ

 ه5 - قيرطلا ىلع سرلجلا باب 47

 :سنأ نع 4

 ,ةجاح يف ينّلسرأو ءانيلع مَّلسف ,نايبص نحنو هت هللا لوسر اناتأ

 .هيلإ تعجر ىتح ينرظتني قيرطلا يف سّلجو
 يبّنلا ينغعب : تلقف ؟كّسّبح ام :تلاقف «ميلس مأ ىلع تأطبأف : لاق

 : تلاق ءرس اههّنِإ : تلق : يه امو : تلاق «ةجاح يف هلت

 .« هلي هللا لوسر رس ظفحاف»

 ١١٠١٤/۸۸١([. ) رظناو خ يف هلصأ ٠١ ١« ح «ةباحصلا لئاضف ك- ٤٤ :م]

 دي حرشلا د

 )۲٤۸۲(: (ملسم حیحص)» يف :(نايبص ْنحنو هلع هّللا لوسر اناتأ )

 . «ناملغلا عم بعلأ انأو»

 هللا: يفوح لبا ناد ی +4۳۷۹5 ) مقرب مدت :عابيلغ ملف

 هّلعفي هلت يبّنلا ناك: لاقو «مهيلع مّلسف نايبص ىلع رم هّنأ» :ًاضيأ  هنع

 .(مهب

 ينّلسرأف) :( 4555 ) (دواد يبأ ننس حيحص ١ يف :( ةجاح يف ينّلسرأو )

 .(ةلاسرب
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 ؛بابلا دهاش اذه :(هيلإ تْعجر ىتح ينرظتني قيرطلا يف سّلجو )
 نإ ًاضيأ يتاتسو «تّضم دق ًاطورش هل نأ ىفخي الو «قيرطلا ىلع سولجلا
 )11١49/410/5(. «اهّقح سلاجملا اوطعأف» ثيدح يف هللا ءاش

 :لاق وأ .رادج ٌّلظ يف َدّمقو» :( 4555 ) (دواد يبأ ننس حيحص )» يفو

 .(رادج ىلإ

 .هّمأ :يأ :( ميلَس مأ ىلع تاطباف :لاق )

 . يتبيغ ةدم تلاط : يأ «( يمُأ ىلع تأطبأف » :ملسم دنع ةياور يفو

 . ةعرسب عوجرلا نم كَعنم ام : يأ :( ؟كّسيح ام :تلاقف )

 راه : تلف ىه امو كلاب «ةجاح يف هلت يبتلا ينّمَعَب :تلقف))
 هللا لوجو رسب دخت ل3 : ملسم يف : ( هلي هللا لوسر رس ظفحاف :تلاق

 ا

 امف «رارسألا نامتكو ناسللا ظفحو ىوقتلا ىلع ْنهَءانبأ تاهمألا ةيبرت هيف
 1 !مويلا اذه ىلإ انتجاح ًدشأ

 ٠۳۷  سلجملا يف عسوتلا باب - 4

 ١09 - هلي يبنلا لاق : لاق رمع نبا نع :

 اوحّسفت نكلو «هيف سلجي مث هسلجم نم لجرلا مكدحأ نميقي الد

 .«اوعسوتو
 «مالسلا ك- 79 :م .هسلجم نم لجرلا لجرلا ميقي ال ب- 7١ «ناذعتسالا ك- ۷۹ :خ]

 .[ 7372ج
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 اب حرشلا *

 .اهعسوأ سلاجم ا ريخ نال :(سلجملا يف عّسوتلا باب ) : هلوق

 اوحّسفت نكلو «هيف سلجي مث هسلجم نم لجرلا مكدحأ ٌنَميقي ال)

 مامضناب نوكي اذهو «ريثكتلل فيعضتلاو ءاوعّسوت :يأ :اوحّسفت : (اوعسوتو

 . ضعب ىلإ مهضعب

 . (يريسفت فطع وه١ :( 77/11١ ) ظفاحلا لاق

 نأ مهاهن امل هّنأل بوجولل رمألا» :(545/107) (لامكإلا لامكإ» يف ءاج

 «هل اوحّسفي نأ نيسلاجلا نم ةعس دج نم ىلع نيعت هسلجم نم دحاو ماقي

 تاجا اهو طم دق بنار نان 1

 .تدألا قساعتو مراكلا نع ةا تددقلل هلآ لمعخيو
2 

 نع رمألا اذه فرصت ةنيرق دوجو مدعل حجرأ لوألا لوسقلاو : تلق

 . ملعأ هّللاو «بوجولا

 :يأ ٠١[« :ةلداجلا]  مكل هللا حسفي اوحسُفاَف 9 : ىلاعت هلوقك اذهو

 ثيدخلارظناو :(حففو :ةرسخآلاو ايندلا يف مكيلع هللا مسوي اوصّسو

 ش .(1175/8559

 :(۲۲۸) مقر ثيدحلا تحن (ةحيحصلا ١ يف انخيش لاق

 نع لجرلا موقي نأ ةيمالسإلا بادآلا نم سيل هنأ ىلع ةلالدلا رهاظ وهو»

 فال حف نأ هيلع لجعل امرا كلذ وو ةف لدتا ا

 ىلع ناك اذإ ام فالخب ؛ضرألا ىلع سولجلا ناك اذإ هل حّرحزتي نأو سنجل
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 يوبنلا هيجوتلا اذهل فلاخم هذه ةلاحلاو مايقلاف «نكمم ريغ كلذف «يسركلا

 . ميركلا

 هيف وه سلجي مث «هسلجم نم لجرلا موقي نأ هرکی رمع نبا ناك كلذلو
 :يراخبلا نغم دقت انك

 يفن هّنإف 2... لجرلل لجرلا موقي ال» :هلوق هيلع لدي ام َّلقأ وه ةهاركلاو

 .«ملعأ هّللاو «ةهاركلا ال ميرحتلا هيف لصألاو « يهنلا ىنعمب

 ٥ - ثيح لجرلا سلجي باب انتهى  ٥۴۳۸

 : لاق ةرمّس نب رباج نع 2 41

 .«ىهتنا ثيح اندحأ سج « هلت ىبنلا انيتأ اذإ اًنك»

 ب6 ناذكتسالا ك :ت . 4880 ح ؛قّلحتلا يف ب ١4 «بدألا ك ٠ :د]

 .[رجح نب يلع انّئدح

 + حرشلا د

 :لصو ثيح# یآ ےن فيج اعا يلج کک دا اا اکو

 يهتني ثيح وأ «سلجملا نم هيلإ وه :يأ) :( ٤۹۲/١ ) (ةاقرملا» ىف ءاجو

 «فّلكتلل اكرتو ابدأت هراضح نم دحأ ىلع مّدقتي ال هنأ لصاحلاو ؛هيلإ سلجما

 OE ARE Ea EE ةيلاققو

 لحما ردض ىف ناك ءاوس يآ : فذحب (اع١ ٠/9 «ليلدلا» ىف ءاجو

 هميقيف «هريغ هيلإ هقبس دق اصوصخم الحم مداقلا بلط نال كلذو «هلفسأ وأ

 . «ناميإلا لهأ نأش كلذ سيلو «ناودعو ىغب هب هطغضي وأ هيف وه سلجيل هنم
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 )77٠0(: ثيدحلا تحت (ةحيحصلا » يف انخيش لاق

 املاط هلع يبنلا دهع يف سلاجملا بادآ نم بدأ ىلع ةيبنت ثيدحلا يفو»

 سلجي «سلجملا لحد اذإ لجرلا نأ وهو «ملعلا لهأ ىتح «مويلا سائلا هّلّمهأ

 سلجي نأ هيلعف هلثم دجو اذإف «بابلا ةبتع دنع ولو «سلجم ا هب يهتني ثيح

 ضعب لعفي امك «هسلجَم نم سلجملا لهأ ضعب هل موقي نأ بقرتي الو هيف
 ةحارص هنع يهنم اذه ّنِإف ,نيخيشمتملا نم نيفرجعتملاو «ءاسؤرلا نم نيرّبكتملا

 نكلو «هيف سلجي مث هدعقم نم لجرلا لجرلا ميقي الو : هلع هلوق يف
 .(اوعّسوتو اوحسفت

 مل هسلجم نم لجر هل ماق اذإ رمع نبا ناكو » :ةياور يف دازو ملسم هجرخأ

 .(هيف سلجي

 )1١١97/880(. مقرب - هللا ءاش نإ يتأيسو هيلإ ةراشإلا تمّدقتو

 ٥۳۹ - نينثا نيب قَرَفي ال باب - 45

  - \IET/AYYلاق هلي يبنلا نأ ءورمع نب هّللادبع نع :

 .«امهنذإب الإ «نينثا نيب قرفي نأ لجرل لحي ال»

 . 2۸4٩ ح ءامهنذإ ريغب نيلجرلا نيب سلجي لجرلا يف ب- ١ «بدألا ك 4. :د]

 .[ امهنذإ ريغب نيلجرلا نيب سولجلا ةيهارك يف ب١ «بدألا ك 4١ : ت

 دب حرشلا د“

 .سلجملا يف :(نينثا نيب قري نأ )
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 ,ٌةنامأو رس نايرجو ٌةدومو ٌةَّبحم امهنيب نوكي دق هال : :(امهنذإب ًالإ)

 .((۷۹/۸) (ةاقرم». ا و لا امهيلع قشيف

 ه ٤١ - سلجملا بحاص ىلإ ىطختي باب - ۷

 : لاق يبعشلا نع 7 ۲

 ءهيلإ ىطخعي  سولج موقلا هدنعو .ورمع نب هللادبع ىلإ لجر ءاج
 .هيلإ سلج ىتح ءاجف «لجرلا اوك رتا :لاقف «هوعنمف

 لويس تفس لاق , هلی م هللا لوسر نم هتعمس ءيشب ينربخأ : لاقف

 : لوقي هلع رل هللا

 EU SE وربما O مقال

 . (هنع هللا

 «ناميإلا ك ١ :م .هديو هناسل نم نوملسملا ملّس نم ملسملا ب ؛ ؛ناميإلا ك- ۲ :خ]

 ]1ح
, 

 . ىناثلا رطشلا هدنع سيل : تلق

 دي حرشلا دب

 :(هيلإ ىطخستي  سولج موقلا هدنعو  ورمع نب هّللادبع ىلإ لجر ءاج)

 يف نيمدقلا نيب ام دعب :- مضلاب ةوطقخلاو ها ةا وطخي يآ ىطختعي
 .«ةياهنلا» . ىشملا

 , بابلا دهاش وهو «سلجب ا ىو : هيلإ ىطختو

 ينربخأ :لاقف هيلإ سلج ىتح ِءاجف الا اوكرتا :لاقف عهوعتمف )

TY 



 هل هللا لوسر ثيدح عامتسا بلط هيف : ( هلع هللا لوسر نم هتعمس ءيشب
 .هنم ةدازتسالاو

 نم نوملسملا ّملَّس نم ملسملا :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق)

 ةميمنلاو ناتهبلاو ةبيغلاو نعللاو متشلاب نوكي ناسللا ءاذيإو :( هناسل

 . فّرصتب ( ١48/١ (ةاقرم» . كلذ ريغو ناطلسلا ىلإ يعسلاو

 .اهوحنو لطابلاب ةباتكلاو عفدلاو مدهلاو لتقلاو برضلاب : ( هديو )

OOSكا  ENتم هيج  

 :لاق امك ةياكن دشأ هّنألو «لهسأو رثكأ هب ءاذيإلا نال ناسللا مّدقو

 ناسللا حرج امماعلي الو ماقتا اهل نانّسلا ثاحارج

 هذه يف ًاصوصخ ماعلاو ص احلا هب يلتباو «تاومألاو ءايحآلا معي هّنألو

 . مايألا

a be E ل 
 ذإ ءاهب رهظت امإ لاعفألا ةنطلس نال ؛حراوج لا رئاس نع ديلاب ىّنك :ليقو

 هتلمع امم اذه لمع لك يف :ليقف ءذخألاو عنملاو لصولاو عطقلاو شطبلا اهب
 . اهب هعوقو نكي مل نِإو مهيديأ

 : اا ر ن اا عضرم نا و يدبألا 01 هيو

 لهأ ركذ امك «ةفصلا هذهب نكي مل نم نع مالسالا لْصأ يفن دارملا سيلو

 نطاوم يف ناميإلا باتك يف هللا همحر- مالسإلا خيش هلاق ام رظناو «ملعلا

 ,ةديدع
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 وهز )04/1١(: «حتشفلا» يف لاق : ( هنع هللا ىهن ام رجه نم رجاهملاو )
 انّم هّنكل «نينثا نم لعف عوقو يضتقي لعافملا ظفل ناك نإو ءرجاهلا ىنعمب
 .رفاسملاك دحاولل

 وا طر اراه ترک مزأل نم د باج ىلع درک نأ لیبر
 . ةنطابو ةرهاظ : نابرض ةرجهلا هذهو «هنطو نم روجهم

 .ناطيشلاو ءوسلاب ةراّمألا سفنلا هيلإ وعدت ام كرت ةنطابلاف

 .نّبفلا نم نيدلاب رارفلا ةرهاظلاو

 مهراد نم لوحتلا دّرجم ىلع اولكتي الغل كلذب اوبطوخ نيرجاهملا ناکو
 .هيهاونو عرشلا رماوأ اولثتمي ىتح

 ًايييطت ةّكم تحت ال ءةرجهلا عاطقنا دعب ليق كلذ نوكي نأ لمتحيو
 «هنع هللا ىهن ام رجه نمل لصحت ةرجنهلا ةقيقح لب «كلذ كردي مل نم بولقل
 .(ماكحألاو مكحلا يناعم نم عماوج ىلع ناتلمجلا ناتاه تلمتشاف

 ٨۸ - لجرلا ىلع سالا مركأ باب جليسُه  4١ه

  - ۱۱٤۳سابع نبا نع :

 .«يسيلج يلع سائلا مركأ»

 حرشلا د *

 دّيقُي اذهو هقيضو هّسيلج لجرلا ماركإ هيف :( يسيلج يلع سانلا مركأ )
 «تاعاّطلا ىلع ًانوع هتسلاجم يف نأل «حلاصلا سيلجلاب ىفخي إل امك
 .ربصلاب يصاوتلاو قحلاب يصاوتلاو
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 ه 47  ؟ هسيلج يدي نيب ِهّلجر لجرلا مدقي له باب - 8

 : لاق هرم نب ريثك نع _ 5

 يعجشألا كلام نب فرع تدجوف «ةعمجلا موي دجسملا تلخد

 مث «هيلجر ضبق ىنآر امَلَف هيدي نيب هيلجر دم «ةقلح ىفاسلاج

 : يل لاق

 .(سلجيف حلاص لجر ءيجيل ؟ ىلجر تددم ءىش يأل يردت»

 +٭ حرشلا

 یف ا ی فراغ قرع ت و ا دلا تفر

 قی لف «هيلجر ضبٌق ينآر امف هيدي نيب هيلجر ادم «ةقلح

 سيلجلاب مامتهالا هيف :(سلجيف حلاص ٌلجر ءيجيل ؟يلجر تددم ءيش
 لجرلا ىلع سانلا مركأ باب) اذه لبق يذلا بابلا يف مدقتو «حلاّصلا

E TN 

 ثدحي وأ ؛هيلع بتاعي وأ «هّلعاف باعي دق ءيش نم ردبي امل ٌليلعت هيفو

 . هيخأ سفن يف ايش

 ثيدح نم )۱١۱۹۳( (ملسم حيحص )و (1875) ( فتصملا حيحص » يف

 هع هللا لوسر تيدهأ» : لاق هنع هللا يضر  يثيللا ةماّقج نب بعّنملا

 اأ الإ كيلع هدرن مل اَنِإ : لاق يهجو يف ام ىأر اًمّلف «يلع هدف اكو اراجع

 . نومرحُم : يأ .( مرح

 .«كنم هانلبقل نومرحم اّنأ الول) )١٠۹٤(: ملسم دنع ظفل ىفو
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 ه 47 - قربيف موقلا يف نوكي لجرلا باب - ٠١

 : لاق يمهسلا ورمع نب ثراحلا نع 7 9

 ءيجيو «سانلا- هب فاطأ دقو تافرعب وأ ىنمب وهو هَ لب يبنلا تيتأ
 هللا لوسر اي : تلق «كرابم هجو اذه :اولاق ههجو اوأر اذإف «بارعألا
 : لاقف يل رفغتسا

 .«انل رفغا مهللا»

 : لاق يل رفغتسا : تلقف تردف

 .«انل رفغا مهللا»

 : لاقف : يل رفغتسا : تلقف تردف

 .«انل رفغا مهللا»

 نأ هرک د

 .هلوح نم ادحأ بيصي

 1Y4] ح «تيقاوملا يف ب- ۸ «كسانملك-١١ :د]

 ب حرشلا د

 يف :(ساثلا هب فاطأ دقو تافرعب وأ - ىنمب وهو هلع يبنلا تيتأ)
 . «قارعلا لهأل قرع تاذ تّقوو :لاق) :( ٠١١۲ ) «دواد يبأ ناس حيحص

 لودر اين تلق دز ابك واده الاف هجر ازار ا ا تارغالا يجيز
 هللا : لاق «يل رفغتسا :تلقف ترّدف .انل رفغا مهللا :لاقف «يل رفغتسا هللا
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 نمل ةيجوت هيف : (انل رفغا مهللا :لاقف :يل رفغتسا : تلقف تردف ءانل رفغا

AR SE E۰  

 : ثيدحلا دهاش اذه :( هقازب اهب ْدذَحأف هديب لاقف ‹«قزبي- بهذف)

 .ةجاحل كلذ لعف نم جرح ال : ىنعملا أكو «قزبيف موقلا يف نوكي موقي لجرلا

 ام اذه نكلو «حسملا اذهل لاعتلا صيصخت دارلا سيل : ( هّلعن هب حّسمو )

 كانهف «ريخلاب هدابع ىلع لجو رع هللا نَم دقو ؛ناكملاو تقولا كلذ يف رّسيت
 .ملعأ هّللاو ءكلذل ةصّصخُم ءايشأ

 صرحو «سلاجج | بادآ نم عيفر بدأ هيف ع YT نأ هرك )

 . هريغ ءاذيإ مدع ىلع ءرملا

 ه4 4  تادعّصلا سلاجم باب - ۱

 :ةريره يبأ نع - ۹/۲

 قشيل هللا لوسر اي اولاقف «تادُعّسملاب سلاجملا نع ىن هت ىلا نأ

 : لاق ؟انتويب يف سولجلا انيلع

 .«اهّقح سلاجما اوطعأف متسلج نإف»

 : لاق ؟هَللا لوسر اي اهّقح امو :اولاق

 يهتلاو ,فورعملاب ٌرمألاو ,راصبألا ضو «مالسلا درو «لئاسلا لالدإد
 ش .(ركنملا نع

 1١١(. 15/1917 رظناو . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]
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 هب حرشلا *

 . تاقرّطلا : يأ :( تادعصلاب سلاحا نع ىه هيب يبنلا نأ )

 : يأ :انيلع قشي :(؟انتويب يف سولجلا انيلع قْسَيَل هللا لوسر اي اولاقف)
 .لحلا نع ًاثحب «مهيلع قشي امب ءاملعلا ةحراصم هيفو «بعصي

 ؟ هللا لوسر اي اهّقح امو :اولاق .اهّقح سلاحا اوطعأف متسلج نف :لاق)
 : ىلاعت هلوق يف امك ؛بجاو مالسلا دَر نال :(مالسلا درو ؛لئاسلا لالدإ : لاق

 .[85 :ءاسّنلا]  اهودر وأ اهنم نسحأب اويحف ةّيحتب متييح اذإو

 هده جاا نأ ا يهّنلاو فورعلاب ٌرمألاو ءراصبألا ضغو )

 یری يذلاف «كلذ ريغ يف رْثكَت ال ام ةماعلا نكامألاو تاقرّطلا يف رثكت رومألا

 1 .هب عمسي نمک ال «ركنملا

 عطش ود هرج بينت ركنا مكسيم ار نمل یا فو
 و مليم جرا نارا فسا ناوة عطش مل نإ هاف

 ١١١٤/۷۷١ ) ثيدحلا رظناو

 ۷/١٠٠١ - لاق هل يبنلا نع «يردخلا ديعس يبأ نع :

 نم دب انل ام !هّللا لوسر اي :اولاق «تاقرّطلا ىف سولجلاو مكايإ»

 .(هّقح قيرطلا اوُطعأف « متيبأ اذإ اًمأ»

 : لاق ؟هّللا لوسر اي قيرطلا قح امو :ارلاق
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 .«ركنملا نع يهئلاو «فورعم اب رمألاو «ىذألا فكو ءرصبلا ضغ»

 ح «ةنيزلاو سابللا ك ۳۷ :م .اهيف سولجلاو رودلا ةينفأ ب ۲۲ «ملاظملا ك- 45 :خ]

14[ 

 ب حرشلا

 انسلاجم نم دب اتل ام !هَللا لوسر اي :اولاق ا

 :اولاق . هّقح قيرطلا اوطعأف «متيبأ اذإ اما : هل هت هللا لوسر لاقف ءاهيف ثّدحتن

 یاو اا كو لا ضع ا ا لر ايو واكل او

 .هلبق ام رظنا : (رّمكنملا نع یهنلاو «فورعم اب

 .ايونعم وأ ايدام ناك ءاوس :ىذألا فك ثيدحلا اذه يفو

 بانتجا ىذألا فك يف لح ديو » )٠١7/1(: («يوونلا حرش » يف ءاج

 ناك اذإ اذكو «قيرطلا قييضتو «نيراملا ضعب راقحإو ءءوسلا نظو «ةبيغلا

 يف رورملا نم نوعشتميو «مهنم نوفاخي وأ نوراملا مهباهي نمم نودعاقلا

 .«عضوملا كلذ الإ اقيرط نودجي ال مهنوكل ؛ كلذ ببسب مهلاغشأ

 اذإ رثبلا ىلإ هيلجر ىلدأ نم - 15

 ١۱/۸ - لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع :

 يف تجرخو ,هتجاحل ةنيدملا طئاوح نم طئاح ىلإ ًاموي هلت يبْنلا جرخ

 باوب مويلا ننوكأل :تلقو «هباب ىلع تسلج طئاحلا لخد اّمَّلف «هرثإ

 ش . ينرمأي ملو ؛ هل يلا
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 نع فّشكو .ردبلا فق ىلع سلجو هتجاح ىضقف هلت يِبنلا بهذف
 هيلع نذأتسيل هنع هللا يضر ركب وبأ ءاجف ركبلا يف اًمهألدو «هيقاس

 هَ يِبْنلا تكجو «فقوف «كل نذأتسأ ىتح «تنأ امك : تلقف «لخديل

 ا ا

 .«ةنجلاب هرشبو هل نذئاو

 : هلم يبنلا لاقف «كل نذأتسأ ىتح «تنأ امك : تلقف «رمع ءاجف

 .(ةنجلاب هرشبو هل نذئا»

 ءركبلا يف اًمُهُألَدو هيقاس نع فشكف هلل يبنلا راسي نع رمع ءاجف

 . سلجم هيف نكي ملف فقلا ًالّمماف

 : هلع يبنلا لاقف «كل نذأتسأ ىتح «تنأ امك : تلقف «نامنع ءاج مث

 .«هبيصي ءالب اهعم ةنج اب هرشبو «هل نذئاد

 ةَقش ىلع «مهلباقم ءاج ىتح لوحتف ءًاسلجم مهعم دجي ملف لّخدف
 «يل خأ يتأي نأ ىتتأ تلعجف رعبلا يف اًمُهآلد مث هيقاس نع فّشكف .رئبلا
 .اوماق ىتح تأي ملف هب يتأي نأ هللا وعدأو

 هرفناو ءانهاه تعمتجا ؛مهروبق كلذ تلوأف :بّيسملا نبا لاق

 .نامثع

 ًاذخمم تنك ول» : هلت يبّنلا لوق ب- ه هلي ّيِبْئلا باحصأ لئاضف ك :خ]

 .[۲۹ ح «ةباحصلا لئاضف ك- 45 :م . (اليلخ
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 * حرشلا ×

 يف تْجرخو «هتجاحل ةنيدملا طئاوح نم طئاح ىلإ ًاموي هلع يبثلا جرخ )

 يبثلا باوب مويلا ننوكأل : تلقو «هباب ىلع تلج طئاحلا لحد اًّملف «هرثإ

 ظفحأ نأ ينرَمأ» : ةياور يفو» : ( 177١/١5 ) يوونلا لاق : ( ينرمأي ملو ؛ هيَ

 . « هلع هللا لوسر باوب ننوكأل » : ةياور يفو ؛( بابلا

 رّشبيل ءسلجملا كلذ عيمج يف اباوب نوكي نأ ِهْرَمأ هت هنأ لّمعحُي :[ لاق ]

 . مهنع هللا يضر «ةّنجلاب نيروكذملا ءالؤه

 ؛اهّنَأل اًضوعيو هتَجاح يضقي نأ ىلإ ًالوأ بابلا ظفحب هَرَمأ هنأ لمتحُيو

 مدنقتو .4ةسقن ءاقلت نم يصوم وبأ بابلا طفح مثاهنيف رعتسي ةلاح

(A1 VEY) 

 ةمدقتملا ةياورلا فالخ اذه » :«ينرمأي ملو» ةملك ىلع ًاقيلعت انخيش لاقو

 . ( طئاحلا باب ظفحب ىئرمأو» : ظفلب ( ۹1٥/۷٤۲ ) ثيدحلا ىلع قيلعتلا ىف

 ,رمن يبأ نبا وهو هّللادبع نب كيرش اهيف نال ؛انه يتلا هذه نم حصأ يهو

 يف هل تّعقو ءاطخأل مهّضعب هيف ِمَّلُكَت دقف «نيخيشلا لاجر نم ناك ّنإو وهو

 (ءىطخي قودص » :( بيرقتلا») يف ظفاحلا لاق كلذلو «جارعملا ثيدح

 ةحيحصلا ةياورلا كلتو «ةيفانلا هذه هتياور نيب قيفوتلا لواح كلذ عمو

 هذه هشياور نإ لب فال قرأ تحلو «(۳۹/۷-۳۷) (حتفلا) يف ةتبشملا

 نم انهناذخ دمعت اهم لحلو ءافنآ اهيلإ رابغملا ةئاطخ#ا ىلإ مضت نأ يعدي

 كلف كاك وادع اك ءاوسو ق و ام اهنارأ ا

 .(«ملعأ هّللاو ءاهنهوي امم
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 قل قا يعرب مرن اقل نم رتل الزامي ولي كو ضاقلو
 ّفّقلا نم وه وأ ؛عّفتراو ضرألا نم ظّلغ ام :ٌفُقلا لصأو ءاهلوح لّعجُت

 . «ةياهنلا» . بلاغلا يف ًاسباي نوكي رئبلا لوح عّفترا ام نال ؛سبايلا

 . ةبكرلاو بعكلا نيب ام : قاسلا : (رعبلا يف اًمُهَالدو «هيقاس نع فّشكو )

 «تنأ امك :تلقف «لخديل هيلع نذاتسيل- هنع هللا يضر ركب وبأ ءاجف )

 . هلي هّللا لوسر نم كل نذأتسا ىتح لخدت ال :يأ :( كل نذاتسأ ىتح

 .ركب وبأ : يأ :( فقوف )

 :لاقف «كيلع نذأتسي ركب وبأ هللا لوسر اي :تلّقف هيَ يبنلا تكجو )

 هيقاس نع فّشكف « هيب يِبّنلا نيمي نع ءاجف «َلَخدف .ةّنجلاب هرشبو «هل نّذئا
 يبنلا لاقف «كل نذاتسأ ىتح «تنأ امك : تلقف «رمع ءاجف .رعبلا يف اًمهأالدو

  امهنع هللا يضر -رمعو ركب يبأ لضف هيف : ( ةنجلاب هرّشبو «هل نذئا : هلم

 .امهلضف يف ةديدع ثيداحأ كانهو «ةنجلا لهأ نم امهنأو

 ءرغبلا يف اًمُهَألَدو هيقاس نع فّشكف هي يبنلا راسي نعرمع ءاجف)

 ىتح «تنأ امك :تلقف «نامشع ءاج ّمث .سلجم هيف نكي ملف فلا ًالّبماف

 هاولب :( هبيصي ءالب اهعم ةّنجلاب هرشبو «هل نّذئا : هلت يبنلا لاقف «كل نذاتسأ

 .(ناعتسملا هللاو لاق ةمّدقتملا ةياورلا يفو «هلتقو هعّلخ

 E E a داتس
 ةفّشو ولدلا ةَقَش : لاقي «هفرح :ءيشلا ةفَش» :«طيسولا) يف ءاج : (رعبلا

 . «نانسألا رتسي يذلا رهاظلا يمحللا ءزجلا :ناسنإلا ةفشو لبجلا

 . هقرطو هفرح انه رعبلا ةفش نم دارملاف
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 Ga : ًاطقتلم (  يناعملا حور » يف ءاج

 اولا نعرا رو ى دلا نج روتا ترطلاب

 يذلا لمعلل رئازلا ةقفاوم هيف :(ركبلا يف اًمُهآلد مث هيقاس نع فشكف)
 .امارح نكي مل نإ كلذ هتكراشمو روزملا هلعفي

 بتلا ءاقب يف غلبأ نوكيلو ةّقّاوملل هالَعَف اذه» :( 175/١5 ) يوونلا لاق
 امهنم ايحتسا امّيرف «هالعفي مل اذإ ام فالخب ؛هتحارو هتلاح ىلع هي
 . (امهعفرف

 ىتح تاب ملف «هب يتأي نأ هللا وعدأو «يلخأ يتأي نأ ىتمتأ تلعجف)
 ينقحليو اضوعي يخأ تْكرت دقو تسلجفا : ملسم دنع ظفل يف : (اوماق

 . هب تأي ًاريخ - هاخأ ديري ۔ نالفب ِهّللا دري نإ : ْتلَقف

 ف هه ن حاجه ربك كد ت ا يرسل اقر
 «يمأباقُم ءاج ىتح لّرحت ؛ًاسلجم مهعم دجي مل امل نامئع نأ : يأ: ( نامشع

 . ناك

 . «ةقداصلا ةسارفلا باب نم اذهو» : يوونلا لاق

 ايلف مع جزا كا ناعم اووي ريق نإ قياسا ورك كح عفو

 هّللاو  نيعمجأ مهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ لبق نم مودقلا يف قبس هنأل

 . ملعأ

 ةليضف ثيدحلا يف» :يوونلا نع ًالقن )7١8/1١١( «ةفحتلا 9 يف ءاج

 ةرهاظ ةزجعم هيفو «ىسوم يبأل ةليضفو ةّنجلا لهأ نم مهّنأو ؛ةثالثلا ءالؤه
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 ناميإلا ىلع نورمتسي ةثالثلا ّنأو «ىولبلاو نامئع ةّصقب هرابخإلا هلت يبل

 .( ىدهلاو

 : ةريره يبأ نع - ۲/۹

 ىتأ ىتح ,همّلكأ الو ينملكي ال [راهنلا نم] ةفئاط يف هلت يبّنلا جرخ

 لاق اف ت يلع: عاقنيق ينب قوس

 وأ اباخس هسبلت اهّنَأ تنظف ؛ ءافيش هتسبَحف «؟عكل مثآ ؟ْعَكْل مثأ١

 : لاقو هلّبقو هقناع ىتح دتشی ءاجف « هلّسغت

 .(هبحي نم ببحأو ,هببحأ مهللا»

 ح «ةباحصلا لئاضف ك- ٤٤ :م .قاوسألا يفركذ ام ب 48 ؛عويبلا ك- "4 :خ]

.[o¥ 

 * حرشلا د

 . هنم ةعطق : يأ : (ناهتلا نم ةفئاط يف هي ب يبنلا جّرخ)

 نمامأ»:(۲۳۹/۱۱) «ةدمعلا» يف لاق :(همّلكأ الو ينُمَلكي الر

 يبأ بناج نم اًمأو «هريغ وأ يحوب ركفلا لوغشم ناك هّلعلف هلت يتلا بناج

 دب اطات هنم اري مل اذإ اصلا ناك نم كلذ تاكو نيقوتللق زبره

 ةحابإ هيف» :(ةمطاف تيب ءانفب سلجف ؛عاقْئيَق ىنب قوس ىتأ ىتح)

 «حتفلا» يف امك لاطب نبا هلاق « ءالضفلاو فارشألل قاوسألا لوخدو رجاتملا

 .(؟؟9/:)
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 !نسحلا كانهأ : ينعي :(؟عّكل مثأ :لاقف )

 .«ةاقرم ١ .هليصحت يف مامتهالل هرّرك :( ؟عّكْل مثأ)

 .ءاملعلا نم عمج هركذ .ريغصلا :انه هب دارملاو ناعم ةدع هل :عكللاو

 لعافلاو «ًاليلق هيلإ جورخلا ىلإ ةردابملا نم هتّعَنم :يأ : (ًائيش هْئَسَبَحَف )

 .(حتف» .اهنع هللا يضر «ةمطاف

 :(195/18) يوونلا لاق :(هلّسغت وأ ًاباخس هسبلت اهّنأ تنتظف)
 وولف رهو يحس همس لا او الا نيل سكي نالا

 ةحبسلا ةئيه ىلع لمعي «بيطلا طالخأ نم اهوحنو دوعلاو كسملاو لفنرقلا

 . يراوجلاو نايبصلل ةدالق لعجيو

 نم هتكرح دنع هزرخ توصل اباخس يمس زرخ هيف طيخ وه :ليقو
 . تاوصألا طالتخا وهو داصلاب بخصلا لاقي  ءاخلاو نيسلا حتفب  بَحّسلا

 نم اهوحنو بخّسلاو دئالقلا نايبصلا سابْلِإ زوج :ثيدحلا اذه ىفو

 بابحتساو لضفلا لهأ مهئاقل دنع اميس ال ؛مهفيظنت بابحتساو «ةنيزلا

 الا

 . يشملا يف عرسي :يأ :( دتشي ءاجف)

 يبصلا ةفطالم ابتا هيفا : اصب يوونلا لاق :(ةلّبقو هقناع يغ )

 .«مهريغو لافطألا عم عضاوتلا بابحتساو ًامْطلو هل ةمحر هتبعادمو

 يّنِإ.مهللا» : «نيحيحصلا يف :(هّبحي نم ببحأو هببحأ مهللا :لاقو)

 غد ا كب بعز لك تراس اكو هيا وف نحو تخاف ا
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 (؟١١140/1) ةدمعلا رظناو «(ببحأ» ةملك كلذكو «ماغدإلاب اضيأ تءاجو

 ه 45 هيف دعقي مل هسلجم نم ٌلجر هل ماق اذإ باب 4#

 “ orf AAلاق رمع نبا نع ۔ :

 .«هيف سلجي مث هسلجم نم لجرلا ميقي نأ هلت يلا ىهن»

 . هيف سلجي مل «هسلجم نم لجر هل ماق اذإ ٌرمع نبا ناكو
 ؛مالسلا ك9 :م .سلاجمل يف اوحسفت مكل ليق اذإ ب 85 «ناذعتسالا ۷۹-4 :خ]

 .[۲۹ ح

 * حرشلا ب

 رمع نبا ناكو ؛هيف سلجي مث هسلجم نم ٌلجرلا ميقُي نأ هت تلا ىهن)
 ١١(. 40/4579 رظنا :(هيف سلجي مل «هسلجم نم جر هل ماق اذ

 ؛ةعمجلا موي يف :تلُف» :جيرج نبا ثيدح يف داز (نيحيحصلاو يفو

 . (اهريغو ةعمجلا موي يف :لاق

 يف ماع ظفللا اذه :ةرمج يبأ نبا لاق» :( ۲١ / ۸) (ةفحشلا) يف ءاجو

 سلاجمو دجاسملاك مومعلا ىلع اّمِإ «ةحابملا سلاجم اب ٌصوصخم هّتكلو سلاجلا

 .ةميلول هلزنم ىلإ مهنايعاب اموق وعدي نمك صوصخلا ىلع ًامإو «ملعلاو ماكحلا

 .اهوحنو

 جّرخيو ماَُّي هّنإَف اهيف هل نإ الو كلم اهيف صخشلل سيل ىتلا سلاجلا امو
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 ؛نيناجمل ريغب صاخ وه لب «ساتلا يف ًاماع سيلو ةّماعلا سلاجملا يف وه مثءاهنم

 لحد اذإ هيفسلاو «دجسملا لحد اذإ ءينلا موثلا لكأك ىذألا هنم لصحي نمو

 .مكحلا وأ ملعلا سلجم

 ؛نئاغضلل يضتقملا ملسملا لح صاقنتسا عنم يهنلا اذه يف ةمكحلاو : لاق

 يارس مهلك حابملا يف سانلاف ًاضيأو . ةدداوملل يضتتقملا عضاوتلا ىلع ثحلاو

 وهف ّقح ريغب هنم ذخأف ًاقيش قحتسا نمو هّقحتسا ءيش ىلإ قبس نمف
 ‹ةهاركلا ليبس ىلع كلذ ضعب نوكي دق اذه ىلعف «مارح بصغلاو ءبصَغ

 .( ميرحتلا ليبس ىلع هضعبو

 ٤ - باب الأمانة  ٥٤۷

 : سنا نع 2 1

 هتمدخ نم تغرف دق ىنأ تيأر اذإ ىتح ءاموي هل هللا لوسر تمدخ»

 رظنأ تمقف «نوبعلي ةملغ اذإف «هدنع نم تجرخف هلت ىلا ليقُي : تلف

 . مهبعل ىلإ

 يتق اعد مث مهيلغ ملقا: إ ىهتناف هَ ىبتلا ءاجف

 نياق فا يلع تا E رن قناع حاملا

 هللا لوسر ىلع ظفحا :تلاقف هلم ينل رس هَّنِإ : تسلق

 ا



 كتثدح اثدحم تنك ولف ,قلخلا نم ادحأ ةجاحلا كلتب تثدح امف

 .(اهب

 ح«ةباحصلا لئاضف : ك .م يف هوحنو .ًارصتخم ّرسلا ظفح ب- 45 ؛ناذكتسالا ك :خ]
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 *٭ حرشلا ي

 هتمدخ نم تعرف دق يّنأ تيأر اذإ ىتح ءاموي هلت هللا لوسر تمدخ )

 نكي مل نإو راهّنلا فصن ةحارتسالا : ةلوليقلاو ليقملا : ( هلت يبنلا ليقُي : تلف

 - ةلئاقلا باب ٠٥۲۲ ) رظناو .لئاق وهف «ةلوليق ليقي لاق :لاقي «موناهعم

 ش .( 65

 «مهبعل ىلإ مهيلإ رظنأ تمقف «نوبعلي ٌةملغ اذإف «هدنع نم تجرخف )

 هيدر تالا ىلع ةلقنلا بنا( يلح لف يملا قيما كلي ملا جف
  نايبّصلا ىلع مالّسلا باب ٠۲١ ) رظناو  مالّسلا و ةالصلا هيلع هعّضاوت

۷( 

 هنمو ؛عوجرلا ءيفلا لصأ :(رْيف يف ناكف ءةجاح ىلإ ينقعبف «يناع مث
 بناج ىلإ برغلا بناج نم عجري هّنأل ؛ءيف لاوزلا دعب نوكي يذلا لظلل ليق
 . قرشلا

 داز ««رادج يف وأ ءرادج لظ يف دّعقو» :دمحأل ةياور يف :انخيش لاق

 .«ًادحأ ربخُت ال : لاق تعجر اًمَلف» :ىرخأ يف

 ىلإ لاق وأ رادج لظ يف دعّقو » :- مدقت امك  (دواد يبأ ننس حيحص 9 يفو

 5 (رادج

 فقل



 نم كعنم ام :يأ :(؟كّسّبح ام :تلاقف يما ىلع تاطبأو «هتيتأ ىتح )
 ؟ررقملا تقولا يف عوجرلا

 يبل رس هَّنِإ :تلق ؟يه ام ؛ تات ا ل يلا ينعي تلكو
 ی یوو رک هلل هللا لوسر ىلع ظفحا : تلاقف « هلع

 .(۱۱۳۹/۸۹۸) رظناو «كلذ ىلع نهءانبأ تاهّمألا عيجشتو

 اک ان يع ندع نك ی م اجا ا قعر نتج امتكو
 .ةلزنمو ةناكم نم هدنع هل امل كلذو «تباث اي : يأ :( اهب

 . (ليلد » . دهعلاب هئافوو هتنامأ قدصو سنأ فط ميظع هيفو

 ه4/ - ًاعيمج تفتلا تفتلا اذإ باب 6

 لوسر فص ةريره ابأ عمس هنأ : بّيَسْلا نب ديعس نع - 5

 ؛ةيحللا رعش دوسأ «ضايبلا ديدش « برقأ لوطلا ىلإ وهو «ةعبر ناك:
 :نيدحلا ضافم» نيبكنملا نيب ام ديعب « نينيعلا رافشأ بدهأ «رغثلا نسح
 هلثم رأ مل« ,ًاعيمج ربدُيو ًاعيمج لبقي «صمخأ اهل سيل ,ًاعيمج همدقب أَطَ

 دعب الو لبق

 *ب حرشلا ي

 فقول و نك ذمتي لاقتو ر

 : شلاح «ةيحللا رعش ةوسأ «ضايبلا ديدش «برقأ لوطلا ىلإ وهو )
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 .(طيحملا» .اهمّدقم وأ نانسألا وأ مفلا :رغتلا

 . مالقتو (« ةياهنلا »«نافج ألا رعش ليوط : يأ : ( نينيعلا رافشأ بدهأ )

 ريغ يف- (ةياهنلا» يف لاق :(نيدخلا ضافم «نيبكنملا نيب ام ديعب )

 ضيف نم ءءالتما هيف نوكي نأ ضافملا :ليقو ...» :- ثيدحلا اذه

 .0غ ءانإلا

 هَّللا يضر  ةرمس نب رباج نع» )١7414(: ملسم ثيدح هدّيؤيو : تلق

 ناكو ءرمقلاو سمشلا لثم ناك » :- مالسلاو ةالصلا هيلع هنهنج قصي + هنع

 اب

 . ملعأ هَّللاو ءالتمالا يضتقت ةرادتسالاو : تلق

 يذلا مرا مفا ن مخ اا: قا ا نيل اع سوق اطير

 .(ةياهنلا) ىف اذك «ءطولا دنع اهنم ضرألاب قصلي ال

 . «ضرألا نع ىفاجتي يذلا مدقلا نطاب » : « طيسولا» ىفو

Eةياهنلا» . يشملا يف خرتسم ريغ ءاضعألا يوق «ةكرحلا ننقل »»› 

 )٠٠١/۱۹۲(. مدقتو «ملعأ ىلاعت هّللاو

 شئاطلاك هّقنع يولي الو رظنلا قراسي الف» : (۷۹/ ٥ ) «ضیفلا» يف لاق

 .ًاعیمج ربدُيو لبقُي ناك لب « فيفخلا

 ةرسي وأ ةنمي هتافتلا اّمأ «هءارو هتافتلاب صخي نأ يغبني :يبطرقلا لاق

 .(هقتعبف

A. 



 ثيدح ىلإ عمتسا نم باب - 485

 همها  نوهراك هل مهو موق

 : لاق هلع يبثلا نع «سابع نبا نع - ۱۱۹۹/۴

 .اهيف خفني نلو «بّدعو اهيف خفني نأ فلك ةروص روص نم»

 .امهنيب دقعي نلو «بّدعو نيتريعش نيب دقعي نأ فلك مّلحت نمو

 .«كنآلا هيأ يف بص «هنم نورفي [مهو] موق ثيدح ىلإ عمتسا نمو

 .[هملح يف بدك نم ب- ٤٠ «ريبعتلا ك- ٩١ :خ]

 +٭ حرشلا د“

 .حور اذ تناك نإ :يأ : ( ةروص روص نم )

 خسن يفو .حورلا اهيف حمي نأ فلك :يأ :( بأذعو اهيف حفني نأ فّلُك )

 حيحص ) ىفو .(هيف خفني نلو هيف خفني نأ فّلُك » : يدي نيب يتلا (بدأآلا»

 .(اهيف) :«فئضملا

 . بيذعتلل فيلكتلاو «كلذ ىلع ردقي نل :يأ : (اهيف خفني نلو)

 «ةدمع» . فّلكبلل لعفعلا باب نذل محا فلكت نيم # يآ .:( ملحت نمو

 .(15ا/54)

 ارت اا ع قر نأ ىرفلا ىَرْفأ نم » : هيلع قفتملا ثيدحلا يفو

 ىلع :فّلُك :(امهنيب دقعي نلو «بذعو نيتريعش نيب دقعي نأ فلك )
 فيلكتلا كلذو «كلذب ٍبّذعُي :يأ «ةمايقلا موي فلك :يأ «لوهجملا ةغيص

 .(ةدمع) . باذعلا نم عون
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 نوّبحيال : يأ : (هنم نورفي مهو موق ثيدح ىلإ عمتسا نمو)

 .هعامتسا

 هل مهو موق ثيدح ىلإ عّمَمسا نمو : )۰¥ راسا حصر

 : ظفلب سابع نبا ىلع ًافوقوم - هّللا ءاش نإ - يتأيسو . (هنم نورفُي وأ نوهراك

 .(۱۱۹۷/۸۹۰) (نوهراك هل مهو»

 الخلا نك هلاك تالا فاراد ىف بصز

 صلاخلا وه :ليقو «دوسألا : ليقو «ضيبألا صاصرلا وه ) : « ةياهنلا» يفو

 . ( ةنم

 . «ةمايقلا موي كنآلا هنُذأ ىف بص » :( ٤١ ۷٠ ) «فَّتصملا حيحص » يف

 ٠٥١۲ - ريرسلا ىلع سولجلا باب - ۷

 : لاق ةيلاعلا يبأ نع _ 64

 .«ريرس ىلع سابع نبا عم تسلج»

 : لاق ةرمج يبأ نع ةياور يفو

 : يل لاقف ؛هريرس ىلع يندعقُي ناكف , سابع نبا عم دعقأ تنك

 .«يلام نم ًامهس كل لعجأ ىتح يدنع مقأ»

 .نيرهش هدنع تمقأف

 نارقلاو عتمتلا ب ١4 ءجحلا ك ٠١ «ناميإلا نم سمخلا ءادا ب «ناميألا ك - 4.:خ ]

 . [جحلاب دارفإلاو
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 يج يي رج

 ي حرشلا دب

 هّللاو «كلذ ةيعورشم تابثإو ؛ريرسلا ىلع سولجلا نم جّرحتلا مدع «رثألاو

 .ملعأ

 يندعقي ناكف «سابع نبا عم دعقأ تنك :لاق ةرمَج يبأ نع ةياور يفو)

 شيرقو «هريرس ىلع ينعفري سابع نبا ناك ) :ةيلاعلا وبأ لاق : (هريرس ىلع
 ىلع َكولملا سلجيو افَرَش فيرشلا ديزي ملعلا اذكه :لوقيو هنم لفسأ

 .( ظاّفحلا ةركذت » نع ىناليجلا هلقن «(ةَّرسألا

 رذدقلا ريبكلا ماركإ ملاعلل بحتسُي هنأ هيف) :( ۲٠۷/١ ) « ينامركلا» لاق

 . «هسلجم عفرو هئاسلج نم

 : لاق هنع ( ۱۷ ) «ملسم حيحص » يف ءاج ام ةرمج يبأ دوعق ببسو : تلف

 الا فو سابع نبا يدي نيب مجرتأ تنك »

 ريبعتلا وهف ةمجرتلا ىنعم اًمأو» )١875/1١(: «يوونلا حرش » يف ءاجو

 ساک ننال مجرتي ناكف ةيديراقلاب هلك ناك هلا لف مل غلب ةغُل نع

 غلبي ناك هن يدنعو :- ىلاعت هللا همحر حالصلا نب ورمع وبأ خيشلا لاق

 هعامس نم عنم ماحزل امإ «سانلا نم هيلع يفخ نم ىلإ سابع نبا مالك

 ةصوصخم ةمجرتلا تسيلو : لاق ءاذهب رعشي سائلا ظفل هقالطإو :لاق

 ؛ةمجرتلا مسا اذك باب :مهلوق ىلع اوقّلطأ دقف «ىرخأ ةغلب ةغل ريسفعب
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 دما اشي ةرك لو امه ع وكلا

 هّللاو مهنع هّمّهفيو هنع مهمهفُي هنأ هانعم نأ رهاظلا خيشلا مالك اذه

 .(ملعأ

 مالك مهُف ىلع يندعاسعل يدنع نّطوت :يأ :(يدنع مقأ :يل لاقف)

 امإو ءسكعلابو يمجعألا لئاسلا دارم ساّبع نبال مجرتي ناك هنأ اّمِإ «نيلئاسلا

 ينامركلا هلاق ام رظناو «(يوونلا حرش » يف هركذ قبس امم كلذ ريغ

 .( 5١/١١

 ابيصن :امهّس : ( نيرهش هدنع تمقاف «يلام نم امهم كل لعجأ ىتح)

 .مضلاب نامهس عمجلاو

 : لاق ةدلخ وبأ رانيد نب دلاخ نع _ 89

  ريرسلا ىلع ةرصبلاب ريمأ مكحلا عم وهو كلام نب سنأ تعمس

 : لوقي

 ركب دربلا ناك اذإو ءةالصلاب دربأ رحل ا ناك اذإ هب ىبنلا ناك»

 ش .(ةالصلاب

 .[ةعمجلا موي رحلا اتش اذإ ب ١9 ءةعّمُجلا ك-١١ :خ]

 *ب حرشلا ي

 : لوقي- ريرسلا ىلع ةرصبلاب ريمأ مّكحلا عم وهو كلام نب سنأ تعمس )

 .ريخأتلا دارملاو ءرهظلا ةالصب :يأ :( ةالصلاب دّربأ ّرحلا ناك اذإ هم يبتلا ناك
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 نم رحلا ةدش ناف ؛ ةالصلاب اودربأف رحلا دشا اذإ» :هيلع قفتملا ثيدحلا يفو

 . هناروفو ٌرحلا عوطس : حيفلاو . «منهج حيف
 ات للاب داراز ءاهب لّجع : يأ :(ةالصلاب ركب دربلا ناك اذإو)
 مدع ريخأتلاو داربإلاب دارملا نأ امك «لاوزلا لبق كلذ لعفي الف تقولا 0
 .اهتقو جورخ

 ةلازإ مامإلا ىلعف» : «حتسفلا» نع ًالقن ( 557/5 «لضفلا ؛ يف ءاجو
 .«عوشخلا ىلع ةظفاحم ؛قيرط لكب يلصملا نع شيوشعتلا

 .(75/5) «نوعلا» يف هوحن اذكو

 :لاق كلام نب سنأ نع 1 5

 هسأر تحت ؛ طیرشب لومرم ريرس ىلع وهو هلع يتلا ىلع تلخد
 هيلع لخدف «بوث ريرسلا نيبو هدلج نيب ام ؛فيل اهوشح مآ نم ةداسر

 : هلع يبنلا هل لاقف «یکبف رمع

 ْ .(؟رمع اي كيكبي ام»

 هّللا ىلع مركأ كن ملعأ نوكأ الأ هَّللا لوسر اي يكبأ ام هّللاو امأ : لاق
 اي تنأو ءايندلا نم هيف ناشيعي اميف ناشيعي امهف ءرصيقو ىرسك نم
 : هلع يلا لاقف ءىرأ يذلا ناكلاب هللا لوسر

 .(؟ةرخآلا انلو ايندلا مهل نوكت نأ رمع اي ىضرت امأ»

 .هّللا لوسر اي ىلب : تلق
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 .«كلذك هنإف» : لاق

 يغتبت » ب١ ؛(ميرحتلا ةروس ) ريسفتلا ك ٠١ :خ يف ليوط ثيدح نم ةعطق]
 .[4 مّكناميأ ةلحت مك ُهَّللا ضْرَف دق « ميحر روفغ ُهّللاو كجاوزأ ةاضرم

 ا حرشلا *

 .جوسنم :يأ :(لومرَم ريرس ىلع وهو هلي يبنلا ىلع تلخد )

 .هوحنو ريرسلا هب طرشي «لوتفم هوحنو لخنلا قرو صوخ وه : (طيرشب )

 . « طيح »

 + مم و و ا و ل اهوشَح مدا نم ةداسو هسأر تحت )

 1 لج نم يأ: مآ نم

 . «تیگبف هبنج يف ريصح ا رّئأ تيأرف) : (نيحيحصلا ) يف

 امأ :لاق ؟رمع اي كيكب ام : هلت يبنلا هل لاقف ءىَكَبَف رمع هيلع لَخدف)

 ىرسك نم هللا ىلع مركأ كّنَأ ملعأ نوكأ ألا هللا لوسر اي يكبأ ام هّللاو

STنا وقا انت  EE OTل نزتسر اي ا  

 :يأ :(ايندلا مهل نوكت نأر مع اي ىضرت امأ : هيي ّيِبّنلا لاقف «ىرأ يذلا

 ةرخآلا يف مهل نوكي الو ءاهتذلو اهترضنو اهترهزب عتمتلاو اهميعن مهل نوكي

 .ةدايزب ( ١١٤/۲ ) (ضيف» . بيصن

 .نينمؤملاو ءايبنألا ينعي :( ؟ةرخآلا انلو )

 انلو ةينافلا ايندلا مهل : يأ :( كلذك هنإف :لاق هللا لوسو اب ىلب قو

 . .نّرحت الو كبت الف «ةيقابلا ةرخآلا

 ىلا



 : لاق يودّعلا ةعافر يبأ نع - 417

 بيرغ لجر ! هللا لوسر اي :تلقف ,بّطخي رهو هب يبنلا ىلإ تيهتنا
 . هَمبَطُخ كرتو يل لبقاف ,هئيد ام يردي ال ؛هنيد نع لأسي ءاج

 دوسأ ابشخ هارأ : ديمح لاق) ًاديدح هَمئاوق تلخ يسركب يتأف

 هتبطُح ىتأ مث هللا هّمّلع امم ينمّلعي لعجف ؛ هيلع دعقف (اديدح هبسح

 .اهرخآ متأف

 .[ ٠١ .ةعمجلا ۷ :م]

 ٭ حرشلا

 لجو هللا لرو ا ع اع ومو هلع يلا ىلإ[ تيار

 ةفص (بيرغ) و «ةركن (لجر) ذإ «ةفوصوملا ةركذلاب ءادعبالا هيف :( بيرغ
 .ءادتبالا كلذب غاسف

 يول جايا (هئيد ام يردي ال ؛هنيد نع لاسي ءاج)

 . ءاملعلا ضعب هلاق «ملاعلا هلاؤسو هترابع

 هوا ماسالا سول دك احم

 يبنلا عضاوت هيف : TS و

 . مهل هحانج ضقخو «مهيلع هتَقفشو «نيملسملاب هّقْفرو هيَ

 ناك هّلعلو ءاهّمهأف رومألا مهأ ميدقتو يتفتسملا باوج ىلإ ةردابملا هيفو

 .ةمهملا هدعاوقو تاميإلا نع لاس

 يف لوخدلا ةيفيكو ناميإلا نع لاسي ءاج نم نأ ىلع ءاملعلا قّفتا دقو

 . (روفلا ىلع هميلعتو هتباجإ بجو ؛مالسإلا
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 زوجيال » :ةليلجلا ةدعاقلا دكؤي امم اذهف هتبطخ هلي يبنلا كرت دق :تلَق

 !ةيناف ايندل وأ لئاز ضرعل اهرخؤي نب فيكف ( ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت

 E ا : (ًاديدح هّمئاوق تلخ يسركب يتأف)

 هّصخش اوريو هّمالك نوقابلا عمسيل يسركلا ىلع هيت هدوعق» : يوونلا لاق
 . ( ميركلا

 باقل يا دوا و ةدتتح لاق

 هتبطُح ىتا مث هّللا هّمّلع امم ينملعُي لعجف ؛هيلع دعقف ءًاديدح هّبسَح )

 TEE رو امد مدنا ىف زا ا م

 ةر ةه نم عريرسلا ىلع لها و تالا تيوس دين ةع ئاق

 . ملعأ هّللاو «هعون نم وه ذإ «يسركلا ىلع هيَ يبنلا

 : لاق ملسم نب نارمع نع ۔_ ۸

 .«ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ ًاعضاو «ريرس ىلع اسلاج اسنأ تيأر»

 * حرشلا ي

 ی ی تيتان ورم ىلع ا اها كناوو

 . ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضو ركذ نود نيئيدح لبق هلثم

 هه  مهعم لخدي الف نوجانتي اموق ىأر اذإ باب ۔ ۸

 : لاق يربقملا ديعس نع 2- 868
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 : لاقف يردص

 ىتح < ءامهعم سلجت الو ءامهعم مقت ةت الف ناثدحتي نينثا تدجو اذإ»

 .«امهنذأتست

 امكنم عمسأ نأ توجر امثِإ .نمحٌرلادبع ابأ اي هللا كحّلصأ :تلقف
 .اريخ

 *# حرشلا

 يف مطلف ءامهيلإ تمقف ؛ثّدحتي ٌلجر هعمو ٌرمع نبا ىلع تررم )
 ءامهعم سلجت الو ءامهعم مقت الف ناثدحتي نينثا تدجو اذإ :لاقف يردص

 الو رادع نا لاف OG اجت فيت ناعم تح

 . امهيجانت لاح يف نْيَيجانتما ىلع لُخدي نأ دحأل زوجي

 الإ امهنع دعابت ولو ءامهدنع دوعقلا لخادل يغبني ہنی الو : طال لاك

 ارم E لو دلل ايون نر تاو ساس دز انا

 .امهمالك ىلع علّطي ال نأ

 هب لدتسا مالكلا ضعب ب عمس اذإ ثيحب مه ةوق سائلا ضعبل نوكي دقو

 .( بتارملا تتوافت نإو ةبولطم ريغلا يذؤي ام كرت ىلع ةظفاحم اف «هيقاب ىلع

 امكنم َعَمسأ نأ توجر اًمإ ,نمحرلادبع ابأ اي هللا كَحلصأ :تلقف)

 :قيساملاناةيعسالا قفيتيق لا عابس اجر ولو زوجي ال اذهو :(اريخ

 ٩۰ ! - ۱لاق سابع نبا نع :

 نمو كتآلا هنذأ يف بص «نوهراك هل مهو موق ثيدح ىلإ َعّمست د نم
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 .«ةريعش دقعي نأ فّلُك ملحب ملح
 )١٠١۹/۸۸۳([. مادقتملا ثيدحلا يف ًاعوفرم مص ]

 * حرشلا دب

 اهيف فيعضتلا :عّمست :(نوهراك هل مهو موق ثيدح ىلإ عمست نم )

 هباقع ناك َنّدألاب ةيصعملاب عاتمتسالا رّثآ امك :يأ :( كنآلا هنذأ يف بص )

 ,مهنع ًامغُر كلذ عقوف مهفيدح ٌعمعسُي نأ سائلا هرك امك ًاضيأو

 . ملعأ هّللاو «كلذل ٌهراك وهو كثآلا عمتسملا نذأ يف بصيسف

 نأ فّلُك » : ظفلب ًاعوفرم مّدقت :(ةريعش دقعي نأ فلك ملحب مّلحت نمو )

 رظناو )۱۱١۹۹/۸۸۳(.

 هه #4  ثلاثلا نود نانثا ىجانتي ال باب - 8

 : لاق هب هَّللا لوسر نأ ؛(رمع نبا وه) هّللادبع نع 2-2 1

 .«ثلاغلا نود نانثا ىجادتي الف «ةثالث اوناك اذإ»

 ح السلا ك- 59 :م . ثلاثلا نود نانثا ىجانتي ال ب ۔ ٤٥ «ناذعتسالا ك- 75 :خ]
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 * حرشلا

 ارس ناثدحتي ال :يأ :(ثلاغلا نود نانثا ىجانتي الف «ةثالث اوناك اذإ)

4. 



 . هنع ني درفنم

 ةروصقم فلأب رثكألل اذك » :( ىجانتي ) :( 85/١١١ (حتفلا» يف ءاجو

 ربخلا ظفلب وهو «نينكاسلا ءاقتلال ظفللا يف طقستو «ءاي ةروص طخلا يف ةتباث

 . «يهتلا هانعمو

 .«كلذ هنزحي هنإف» :هدعب يذلا ثيدحلا يف اذه ليلعت ءاج

 نإ يتآلا ثيدحلا يف امك سانلاب طالتخالا نيح يجانتلا اذه نم عنام الو

 .نزحلا ىلإ يضفت يتلا ةلعلا لاوزل  ىلاعت هللا ءاش

 ههه ةعبرأ اوناك اذإ باب ۹۰

 ب يلا لاق لاف ةوطعسس حربا زهر هللادبغ نع -- 1۲

 / ساّئلاب اوطلتخي ىتح] ثلاغلا نود نانثا ىجانتي الف ةثالث معنك اذإ»

 .«كلذ هنزحي هّنإف 0

 .[۳۸ ح «مالسلا ك- 59 :م .ةثالث نم رثكأ EG REN :خ]

 د4 حرشلا ي

 رظنا : (ساّنلاب اوطلتخي ىتح ثلاثلا نود نانثا ىجانتي الف ةثالث متنك اذإ)

E 

 يف عمي :يأ» :( ۳١۷/۷ « لامكإلا لامكإ» يف لاق :( كلذ هنزحُي ِهَّنِإف )

 هركُي امم E يدك كدر اقل در هلع أل كانا كنق عياش

 تاير نم كلا ريغ لإ يها يف نک را لكل اغا هوي ف تارا

 . «ناطيشلا ثيداحأو سفنلا

55١ 



 «سماخلا نود ةعبرأو عبارلا نود ةثالث يجانت مدع كلذ يف لخديو : تلف

 اهمهفي ال ةغلب نينثا ثدحت نع ىهنُي امك «دحاو مهنع درفني ددع يأ وأ

 ۰ .ءاملعلا ضعب هدافأ «ثلاثلا

 . هلثم هلع يبنلا نع ءرمع نبا نع -_ 7

 : لاق ؟ ةعبرأ اوناك نإف : الق

 .((١1١ا/”؟ /سأب الف :ةياور يفو) ؛هرضياال»

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 *ي حرشلا هب

 دق هنأل :يأ :(ساب ال ةياور يفو «هرضي ال :لاق ؟ ةعبرأ اوناك نإف :انلق)

 . ةدايزب (ةدمع» . ةثالثلا نيب لصاحلا مُهَوَتلا عفدف طالتخالا لصح

 ٠٥٥۷ -  سمشلا فرح ىلع سلجي ال باب - ۱۹

 : ( يلجبلا مزاح وبأ وه ) هيبأ نع سيق نع -_ 14

 ىلإ لوحتف «هرمأف «سمشلا يف ماقف «بّطخي هَ هللا لوسرو ءاج هنأ
 .« لّظلا

 .[سمشلاو َلظلا نيب سولجلا يف ب ١١ «بدألا ك- 4٠ :د]

 * حرشلا

 مزاح وبأ ماق :يأ :( سمشلا يف ماقف ءبّطخي هيم هّللا لوسرو َءاج هنأ )
9 
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 لّظلا ىلإ لوحتي نأ هِي هللا لوسر ِهَرَمأ :يأ : ( لّظلا ىلإ لوحتف «هّرَماف)

 :لاقو «لّظلاو حضلا نيب سلجي نأ ىهن) :(۸۳۸) «ةحيحصلا» يف

 .( ناطيشلا سلجم

 .ضرألا خم نكمتما اإ نسمشلا عوض + حّضلا

 . (لّظلا يف هفصنو سمّشلا يف هفصن نوكي :يأ» : ريثألا نبا لاق

 ٠١۸  بروثلا ىف ءابتحالا باب _ ۲

1Yo / A40لاق ردم هنت فا نق  

 ةذبانملاو ةسمالملا نع ىهن :نيتعيبو «نيتسبل نع هل هللا لوسر ىهن»
 (هّبوث هيلإ ٌرخآلا ذبني : ةذبانملاو ,هبوث لجرلا سمي نأ :ةسمالملا) عيبلا يف

 . رظن ريغ نع امهعيب كلذ نوكيو

 ىلع هبوث فرط لعجي نأ :ءامصلاو ) ءاّمّصلا لامتشا :ناتسبلْلاو

 هؤابتحا :ىرخألا ةسبّللاو ءىش هيلع سيل هيقش دحأ ودبيف هيقتاع ىدحإ

 ١[. ح «عويبلا ك- ؟١ :م .ءامصلا لامتشا ب- ٠ «سابللا 77 :خ]

 +« حرشلا دب

 ةئيهلا يأ ةّسبللا :نيتَسبل :( نيتَعيبو «نيتسبل نع هل هللا لوسر ىهن)

 .ةلاحلاو
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 لاق : ( هبوث لجرلا سمي نأ :ةّسّمالملا «عيبلا يف ةذبانملاو ةسمالملا نع ىهن )

 بجو دقف كبوث تسمل وأ يبوث تسمل اذإ :لوقي نأ ةسمالملا : (ةياهنلا ) يف

 . «رايخلل ًاعطاق كلذ نوكيو «عيبلا

 لوقي نأ وه :ةذبانملا) : (ةياهنلا) ىف لاق : (هّبوث هيلإ رخآلا ذبني ةذبانملاو )

 عطقي :يأ .«عيبلا بجيل ؛كيلإ هذبنأ وأ ءبوثلا يل ذبنا افا لج لا

 .رايخلا

 ذبنلاب كلذب مّرليف «لمأت الب : يأ :(رظن ريغ نع امهعيب كلذ نوكيو)
 . ةسمالملاو

 .« ضارت الو رظن ريغ نم امهعيب كلذ نوكيو ... » :«نيحيحصلا» يف

 هي طعم اک و ا ا نس لاا یال لاكش« نعيتلارو

 ةه دا وديبف هياغ ىدخإ لغ نر قرط عح فأ الاوز

 هنم عفري ال «هدسج هبوثب للجي نآ وه) : « قئافلا» يف لاق :( ءيش هيلع سيل

 ول هديب ءيش نم سارتحالا ىلع ردقي ال هنأ يهنلا ىنعمو ؛دي جرخيف ًابناج

 . ( هباصأ

 ليق امو «ًأبناج هنم عفري الو هبوثب لجرلا لّلجتي نأ وه» :ريثألا نبا لاقو

 تلا ةا صلاة هلاك اهلك فاه كرر هدي قلع سو هل ا ؟ءامضااهل

 نع هعفري مث «هريغ هيلع سيل دحاو بوثب ىطغتي نأ وه :نولوقي ءاهقفلاو

 . «هتروع فشکنتف هبكنم ىلع هعضيف هيبناج دحأ

۹٤ 



 : ( ءيش هنم هجرف ىلع سيل «سلاج وهو هبوثب هابتحا ىرخألا ةسبّللاو )
 هرهظ عم هب امهَعَّمَجَي بوثب هنطب ىلإ هيلجر ناسنالا مضي نأ وه :ءابتحالا

 . بوثلا ضوع نيديلاب ءابتحالا نوكي دقو ءاهيلع هدشيو

 توعلا لارو كرم ار هار يون الهلع قكيوت اذ هنأ بع قون او

 .(ةياهنلا) . هتروع ودبتف

 ٥٥۹ - ةداسو هل ىقلأ نم باب - ۴۳

 : لاق حيلملا وبأ ينربخأ : لاق ةبالق يبأ نع _ 65

 : انّندحف ءورمع نب هّللادبع ىلع ديز كيبأ عم تلخد

 مدأ نم ةداسو هل تيقلأف يلع لخدف «يموص هل ركذ هب يبنلا نأ
 ل ناف خبر ی رل ترار ضزألا ىلع سلق لا ج

 : لاق !هّللا لوسر اي : تلق ؛؟مايأ ةثالث رهش لك نم كيفكي اَمأ»

 لاق هللا لوتس اي تلف ام لاق !هَّللا لوسر اي : تلقا امسكت

 ! هللا لوسر اي : تلف ««ةرشع ىدحإ» :لاق ! هللا لوسر اي : تلق ««ًاعست»

 : لاق

 .«موي راطفإو موي مايص ءرهّدلا رطش «دواد موص قوف موصال»

 1١51١[. ح «مایصلا ك- ١١ :م .مالسلا هيلع دواد مايص ب۔۹٥ «مایصلا ك- ۳۰ :خ ]

 *٭ حرشلا هب

 TT ينربخأ : لاق ةبالق يبأ نع)

 تيقلأف يلع لح دف «يموص هلّركذ هَ ع يتلا نأ : ا ع نو هللا كيف
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 : لها لهو رايكلاو هيلا ماربكإ تف عقيل اهون مدأ نم ةدادسو هل

 )1١177/8485(. رظناو ىيوون»

 كيفكي امأ : يل لاقف «هنيبو ينيب ةداسولا تراصو «ضرألا ىلع سلجف )

 عضاوتلا نم هلع يبنلا هيلع ناك ام نايب هيف :(؟مايأ ٌةثالث رهش لك نم

 :( 29/5 (يووتا هسيلجو ةيحاص ىلع رافعتسالا ةبناعيسو

 :دیرلا ديرأ يتيفكي آل يآ اهلل لؤسر اي د تلق

E E I E)لالا  

 دا ملم طفل فةرع ىدنخإ لاق هللا لوس ايد تلق احبت

 الو لضف ال : يأ :(دواد موص قوف موصال : لاق «هّللا لوسر اي :تلُق)

 موي موص وهو  مالسلاو ةالصلا هيلع دواد موص قوف عوطتلا موص يف لامك

 )14/1١١(. (ةدمع» . موي راطفإو

 ة2 یا رھ دلار طز

 . « ىقال اذإرفي الو » :( فنصملا حيحص » يف :( موي راطفإو موي مايص )

 هتقفشو هتمأب هت هللا لوسر قفر نايب هيف» :( ٤ / ۲۲٠ ) «حتفلا» يف لاق

 ماودلا نوقيطي ام ىلع مهايإ هَّتحو «مهحلصُي ام ىلإ مهاّيِإ هداشرإو يع

 يضفأٌلا للملا ىلإ هئاضفإ نم ىشخي امل ةدابعلا يف قّمعتلا نع مهيهنو «هيلع

 .اهيف اطّرف مث ةدابعلا اوُمزال ًاموق ىلاعت هللا مذ دقو «ضعبلا كرت وأ كرعلا ىلإ

 . ةدابعلا نم هسفن ىلع ناسنإلا هَّفّظو ام ىلع ماودلا ىلإ بدنلا هيفو
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 لب ؛هديدحت ىغبني ال نّلطملا لفنلا نأو ىايرلا نمأ دنع كلذ لخم نأ فخ

 1 «لاوحألاو تاقوألاو صاخشألا فاالتخاب لاحلا فلتخي

 رسب نب هّللا دبع نع - ۷

 . «اهيلع سلجف ةفيطق هل ىقلأف «هيبأ ىلع رم هلت يبنلا نأ»

 . [ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 »ب حرشلا

 . هّللادبع يبأ « اريح ننعم يأ : ( هيبأ ىلع رم هلل لا نو

 .مدقتو لمَخ هل ءاسك :ةفيطقلا : (اهيلع سلجف ةفيطق هل ىقلاف)

 رو و

 ٤ - باب القرفصاء  5٠١

 :تلاق ةَلْيَق نع _ 4

 يف عشختملا رابع لع يبنلا تيأر اًملف اف ءءاصفرقلا ًادعاق دلي يبنلا تارا

 .(قرقلا نم تدعرأ ةسلجلا

 .[ لجرلا سرلج يف ب «بدألا ك ٤١ :د]

 ٭ حرشلا *

 .«ةياهنلا» .هيديب يبتحلا ةَّسلج يه :(ءاصُفرُفلا ًادعاق هل هلع يبنلا تيار )

Rn GE Dy : (طيحخلا ) ىفو 
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 هيذخَفب هنطب قصليو ءاّبكَنُم هيتبكر ىلع سلجي وأ ؛هيقاس ىلع امهعضي

 يفك طب او

 هلل عضاخلا عشانا :يأ : (ةسلجلا يف عشختلا هل هي يبنلا تيار املف)

 . ىلاعت

 . ةكرحلاو بارطضالاو ةدعرلا ينتذخأ : يأ :(تادعرأ )

 . فوخلا ةدش نم :يأ :( قرقلا نم )

 ه١ - عبرتلا باب 6

 :لاق مالح نب ةلظنَح نع -_- 8

 .«ًاعبرتم اسلاج هتيأرف هل لت يبنلا تبت

 ف ع

 *ب حرشلا *

 هيذخَف تحت هيمدق ًايناث : : يأ: ار ًاسلاج هتيأرف هلع يبثلا تيتأ)

 .(طيسولا » رظناو هانت انلاحم

  - A1۹0۰۰لاق ملم نب نارمع نع :

 يلع هيمدق ىدجإ عضيؤ ًاعبرتم اذكه سلجي كلام نب سنأ تيأر»

 .(ىرخألا
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 يع چھ3 ىج
 یت ور جد سكه

.moswarat.co: 

 +٭ حرشلا

E TU O 
 . هلبق ام رظنا :( ىرخ آلا ىلع هيمدق ىدحإ عضيو

 هّللاو هع يبتلا مداخ هنوك  هنع هللا يضر سنأ ةسلج < فصوب مامتهالاو

 . ملعأ ىلاعت

 ه5  ءابتحالا باب - 5

 : لاق يمّيَجُهلا رباج نب ميلس نع _ 5

 .هيمدف ىلعل اهباّده ّنإو «ةدرب يف بتحم وهو هل يبْنلا تيتأ

 : لاق «ينصوأ هللا لوسر اي : تلقف

 عرفت نأ ولو ًاميش فورعملا نم نرقحت الو هللا ءاقّتاب كيلع»
 .طسّبنُم كهجوو كاخأ ملكن وأ «هئانإ يف كولد نم يقستسملل

 َكرّيع ؤرما نإو ءهَللا اهّبحي الو ةّليخلا نم اهتإف رازإلا لابسإو كاّيإو
 هيلع هلابو نوكي هعد .هنم هملعت ءيشب هرْيَعَت الف كنم هملعي ءيشب

 . (ًاكيش نيست الو ءكل هرجأو

 .ًاناسنإ الو ةّباد دعب تببس امف : لاق

 ب۔٤۲ «سابللا ك- 78١ :ًاضيأ د . 01/4 ح «بدهلا يف ب ٠ «سابللا ك- ۳١ :د]

 .[ 1084 ح «رازإلا لابسإ يف ءاج ام

 ٭ حرشلا دب

 )١71/1١(: (نوعلا ) يف ءاج : ( ةدرب يف بتحم وهو هلي ىبنلا تيتأ)
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 لكلا فيك نقل و و ىلع ايئاج ناك ه1: ل3

 برعلا ةداع اذهو «ءيش ىلع ءىكتملاك نوكيل ؛ةدرُبلا كلت نم افَرط دي ّلكب

 . «ةاقرملا» يف اذك .ءيش ىلع ارعكتي مل اذإ

 هب اهعمجي بوثب هنطب ىلإ هيلجر مضي نأ وه :ءابتحالا : (عمجملا) يف لاقو

 . ىهتنا .نيديلاب نوكي دقو ءاهيلع هدشيو هرهظ عم

 هنم هجّرف ىلع نكي مل اذإ وه اإ ؛دحاو بوث يف ءابتحالا نع يهتلاو
 .4ءيش

 ضعب ركذ امك ةروعلا فاشكنا ىلإ يضفي ناك ام ءابتحالا يف هنع يهنملاو

 ش :ءانملعلا

 رظنا «ءيشلا نم ةفئاطلاو ةعطقلا : ةبدهلا :(هيمّدّق ىلعل اهبادُه ّنِإو )

 .(۱۳۹/۱) يباطخلل ( ثيدحلا بيرغ»

 نم ىقبي ام يه» :يدوادلا لاقو .«جّسني مل يذلا هفّرط» :( طيسولا » يفو

 . «نوع» .(ةيدرألا فارطأ نم طوينخلا

 نم فَرقحت الو هللا ءاقتاب كيلع :لاق «ينصوأ هللا لوسر اي :تلقف)

 مسا :فورعملا : يبيطلا لاق» :( 597/4 ) (ةاقرملا» يف ءاج :(ًائيش فورعملا

 تافصلا نم وهو «ساتلا ىلإ ناسحإلاو ىلاعت هللا ةعاط نم فرع ام لكل عماج

 ةّفّصَنلا فورعملا نمو «هوركني مل هوار اذإ سائلا نيب فورعم رمأ : يأ .ةبلاغلا

 .مدقتو «(قلط هجوب سانلا يّقلتو «مهريغو لهألا عم ةبحصلا نسحو

 هيفو «بصت :يأ :غرفت : ( هئانإ يف كولد نم يقستسملل عرفت نأ ولو )
 .(5014/1551+) مدقتو «لمعلا نم ءيش ريقحت مدع
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 : .قلطنم : يأ :( طسّبنم كهجوو كاخأ ملكت وأ)

 . يشملا نيح ضرألا ىلإ هلاسرإو بوثلا ليوطت وه : (رازإلا لابسإو كايإو )
 .رّبكتلاو ءاليا نم : يأ : ةّكيخملا نم :( هللا اهّيحُي الو «ةّليخملا نم اهّنِإف )

 : ريع :( هنم هملعت ءيشب ِهرّيَعُت الف كنم هملعي ءيشب كريع ٌؤرما نو )
 . بنذ ىلع بييعتلاو خيبوتلا وهو رييعتلا نم

 نم ذوخأم .هتماخوو كلذ لّقث : يأ :( كل هرجأو هيلع هلابو نوكي هعد)

 ؛ءوس ىلإ ميخولا ىعرملا ةبقاع ناك اّمَلو ءمخو اذإ ًالابو ةدحوملا مضب عترملا لبو
 .لابو ةبقاعلا ءوس يف ليق

 .ايندلا يف هضعب لّجعُي دقو «ةرخآلا يف باذعلا : ثيدحلا يف هب دارلاو

 .(۲۸۱/۳) «لیلد»

 ةباجحما ةعرس هيف ناست الر a ا ا

 . مهنع هللا يضر «ةباحصلا

 : لاق ةريره يبأ نع - 065

 جرخ هلي يللا نأ كلذو ءاعومد يانيع تّضاف الإ طق ًادسَح تيأر ام

 ىتح يِنَمَّلك امف ,هعم تقلّطناف «يديب دخأف ءدجسملا يف يندجوف .ًاموي

 انئج ىتح ؛هعم انأو فرصنا مث ءرّظنو هيف فاطف ,عاقنيق ينب قوس انج
 ش : لاق مث ءىبتحاف سّلجف ,دجسملا

 .«عاكل يل عدا ؟عاكل نيأ» ش
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 لعج م ءا يف هد لدا مث هرجح يف عوف الحشي نسح ءاجف
 : لاق مث ,هيف يف هاف لخديف هاف حتفي هلع يبنلا

 .(هّبحي نم بحأو «هببحأف «هبحأ ينإ مهللا»

 [ هال ح «ةباحصلا لئاضف ك 44 :م . قاوسألا يف ركذ ام ب 45 ؛عويبلا ك- 55 :خ]

 .هوحن

 هب حرشلا

 ةريره ىبأ بلق ةّقر هيف :(اعومد يانيع تّضاف الإ طق ًانسَح تيأرام)

 نسحلاب هتمحرو هل يبّنلا قفر نم ىأر امل هءاكب لعلو - هنع هللا يضر

 . ملعأ هّللاو  هنع ِهَّللا يضر

 «يديب ةخأف ءدجسلا يف يندّجوف ءاموي َجّرخ هلع يبا نأ كلذو)

 .اهيلع هدشيو «هرهظ عم هب امهعّمجُي بوثب هنطب ىلإ هيلجر ناسنإلا مضي

 دهاش اذهو .«ةياهنلا» .بوثلا ضوع نيدّيلاب ءابتحالا نوكي دقو

 .ثيدحلا

 يلع هللاو «فايمحالا نع رام نايب كلاب ديري'نتصلا لحلو

 : (هرجح يف عقوف دتشي نسح ءاجف .عاكل يل عدا ؟عاكل نيأ :لاق مث )

 . يشمل | يف عرسيو ودعي : يأ : دتشي

 «هيف يف هاف لخ ديف هاف حتفي هلت يبنلا لعج مث «هتي يف هدي لحدا مث )

 .(1157/410/5 ) رظنا : ( هّبحي نم ّبحآو ؛هّببحأف هّبحأ يّنِإ مهللا : لاق مث

YT. 



 ه9  هيتبكر ىلع كرب نم باب - ۷

 :كلام نب نیت نع. 14/9

 ,ةعاسلا ركذف «ربنملا ىلع ماق ِمَّلس اًمَّلَف ,رهظلا مهب ىّلص هلت يبنلا نأ

 : لاق مث ءاماظع ًارومأ اهيف نأ ركذو

 .«اذه ىماقم ىف تمد ام ,مكتربخأ الإ

 هلل هللا لوسر نم كلذ اوعمس نيح ءاكبلا سائلا رثكأف : سنأ لاق

 : لوقي نأ هلي هللا لوسر رثكأو

 .(اولسو»

 هَّللا لوسر لاق مث ءرمع كلذ لاق نيح هِي هللا لوسر تكسف ءالوسر

 : هلع

 يف رالاو ةّئنجلا ىلع تضرع دقل «هديب دمحم سفن يذلاو امأ «ىلوأ»

 .«ٌرشلاو ريخلا ىف مويلاك َرأ ملف يّلصأ انأو  طئاحلا اذه ضرع

 ح «لئاضفلا ك ٤١ :م .لاؤسلا ةرثك نم هركيام ب_ 7 «ماصتعالا ك- 55 :خ]

 .[ 725 ١

 هب حرشلا

 ةعاسلا رك ذف «رينلا ىلع ماق لس امف ءرهظلا مهب ىّلص هلت يبنلا نأ )

 «هنع لاسيلف ءيش نع لاسي نأ نحو لاق مث تاع اا نأ كو
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 :سنأ لاق .اذه يماقم يف تمد ام «مكئربخأ الإ ءيش نع ينولاست ال هّللاوف

 هلع هللا لوسر ٌرثكأو كَم هللا لوسر نم كلذ اوعمس نيح ًءاكبلا سانلا ٌرثكأف

 اذه :ءاملعلا لاق» ١١١/٠١(: ) (يوونلا حرش » يف ءاج : (اوُلَسس :لوقي نأ

 نم هنع لكس ام لك ملعي الف ألإو هيلإ يحوأ هنأ ىلع لومحم هلي هنم لوقلا
 .ىلاعت هللا مالعإب الإ تابّيَغملا

yT 

 ءايشأ نع لع ع يبنلا لعسو : [؟؟١٠5 :ملسم دنع ] ىرخألا ةياورلا يف لاق

 «ينولّس : ساتلل لاق مث بضع هيلع رثكأ اًملف اهَهِرَك .

 نكمي ال هنأل ؛اهباوج يف مهَمَقاو نكل لئاسملا كلت كرت هلع هرايتخا ناكو

 ا يكف رج م ها ملول سلا دز

 . بابلا دهاش اذه حک عراع ق

 ؛نيملسملا ىلع ةقفشو هلل هللا لوسرل ًاماركإو ابدا هلعف :يوونلا لاق

 . (اركلهيف هی 2 يبنلا اوذؤي العل

 يوونلا لاق :(ًالوسر دمحعو ءانيد مالسإلابو ابر هّللاب انيضَر :لاقو )
 دمحم اتت ةو يلام هللا تاعك وس اندنعام اهضرا هنالك عو اف

 . «ةيافك غلبأ هيفف لاؤسلا نع هب انيفتكاو هل

 RENEE «رمع كلذ لاق نو هلع هللا لومو تفز

 ؛فهلت ةملك يهو «نوهرکت ام مكنم برق :يأ» : «ةياهنلا» ىف لاق : ( ىلوأ

 .ةميظع نم تلفأ اذإ لجّرلا اهلوقي

 . ديعوو ددهت ةملك يه : ليقو



 . (هّكلهي ام هبراق : هانعم : ىعمصألا لاق

 .[؟14 :ةمايقلا]  ىلوأف كل ىلوأ 9: : ىلاعت هلوق هنمو

 اذه ضرع يف راثلاو ةئجلا يلع تّضرع دقل «هديب دمحم سفن يذلاو امأ)

 طو لير هاج هوا اعا رع: ما ا وتا

 رأ ملف) :( ۲۸٠/١ ) «ضيفلا» يف لاق :(رشلاو ريخلا يف مويلاك َرأ ملف)

 . مويلا يرظنم لثم ارظنم َرأ مل : يأ بصن لحم يف فاكلا : مويلاك

 ةعاطلا لغم ايش ترصبأ ام وأ ءامهلاوحأ يف :يأ :رشلاو 5-06

 .(امهلوخد ببس يف ةيصعملاو

 ه584  ءاقلتسالا باب - ۸

 : لاق ينزاملا مصاع نب ديز نب هّللا دبع نع 2 4

 .«ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ ًاعضاو ًايقلتسم هَل يبنلا : (ينعي ) هتيأر»

 ح «سابللا ك- ۳۷ :م .لجّرلا دمو دجسملا يف ءاقلتسالا ب 6 ءةالصلا ك- ۸ :خ]

26 ]. 

 +٭ حرشلا د

 ىلع عاجطضالا وه TT يقض هلع يبنلا :- ينعي  هتيأر )

 ۰ .(حتف» .ال مأ مون هعم ناك ءاوس افقلا

 يف ًايقلتسم هلع هللا لوسر ىأر هنأ» :( 476١9 («فنصملا حيحصو» يف

 ٠ .(دجسملا

 يفق ةروعلا فاشكتا ني اذإ اذه :(ئرخألا ىلع هيلجر ئدحإ اعضا
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 لامتشا نع ىهن هع هللا لوسر نأ رباج نع» )7١99(: «ملسم حيحصو»
 ؛ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ لجرلا عفري ناو دحاو بوث يف ءابتحالاو ءامّصلا

 .(هرهظ ىلع قلتسُم وهو

 لمّيشت الو كلامشب لكأت الو» :ًاضيأ رباج نع «ملسم حيحص» يفو

 و ع اا اا ف هايج قدسي عدم ا

 .(١١ا/له/مقع)

 ًاعفار ءاقلتسالا نع ىهنلا ثيداحأ :ءاملعلا لاق» )77/١4(: يوونلا لاق

 ءاهنم ءيش وأ ةروعلا اهيف رهظت ةلاح ىلع ٌةلومحم ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ
 ةهارك الو هب سأب ال اذهو «ءيش اهنم رهظي ال هجو ىلع ناكف هلع هلعف امأو

 ٠ لا ذه لطف

 «ةحار بلط وأ بعت نم ةجاح وأ ةرورضل اذه لعف هلع هّلعل : يضاقلا لاق

 .كلذ وحن وأ

 لاك ليام بلع ىلع تاع ياك هلع هسرلج نأ ملع دقف ألإو : لاق

 ءًايعقُم وأ ءءاصفرقلا وأ «هسولج رثكأ ناك وهو ءًايبتحم وأ ًاعّبرعُم سلجي

 عضاوتلاو راقولا تاسلج نم اههبشو

 نكيلف ءاقلتسالا متدرأ اذإ مكّنأو زاوجلا نايبل هلّعف هلت هلأ لمتحيو : تلف

 دارملا لب «قالطإلا ىلع وه سيل ءاقلتسالا نع مكتيهن يذلا يهنلا ناو ءاذكه

nملعأ هّللاو ءاهفاشكنا براقي وأ هتروع نم ءيش فشكني نم ». 

 (ةدمعلا)و ( ٤١١ ) مقر ثيدحلا تحت )577/1١( «حتفلا» رظناو

(:/564). 



  ههجو ىلع ةعجضلا باب _ ۹

 1/١ - لاق «ةَّمصلا باحصأ نم ناك هنأ يراّمغلا ةفخط نع :

 طب ىلع تا انأو تآ يناتأ «ليللا رخآ نم دجسملا يف مئان انا انين

 لفل طرب يح رعت
 .«هَّللا اهضغبي ةعجّض هذه ؛مقد

 . يسأر ىلع مئاق هلع يبا اذإف «يسأر تعفرف
 كا 77 :هج ا. ort ح «هنطب ىلع حطبني لجرلا يف ب 5 «بدألا ك- .٤ :د]

 .[ 3071 ح «هجولا ىلع عاجطضالا نع يهنلا ب ۲۷ «بدآلا

 + حرشلا د

 « بيرقتلا» يف امك اهرسكو ( ينغملا) يف امك ءاّطلا حتفب ب :(ةفخط نع)

 ا ل

 .هنع هللا يضر رد يب ةليبق رافغ ينبل ةبسن : ( يراقخلا
 ؛ليللا رخآ نم دجسملا يف مئان انأ انيب : لاق ءةّفّصلا باحصأ نم ناك هّنأ)

 اهضغبي ةعجّض هذه ؛مُق :لاقف هلجرب ينكر حف «ينطب ىلع مئان انأو تآ يناتأ

 عوجضلا ةئيه داضلا رسكبو E عا ل ياس سا نق دلع هللا

 ياو او دوس ا تا واد عمو

 : يأ «ةيئاجفاذإف : 1



  - O۹۹ىنميلاب ًالإ يطعي الو ذخأي ال باب - ٦°

 لا لاق لاق [ هع قي هللا بع هنا نع, ملاس عع ۱۱۸۹/۹۰

 هلامشب لكأي ناطيشلا نف ؛ هلامشب َنَبرشي الو «هلامشب دحأ لكأي الو
 .«هلامشب برشيو

 .(اهب ىطعي الو اهب ذخأي الو» :اهيف ديزي عفان ناك : لاق

 ©21١6 ١١١[. ح ةبرشألا ك- ؟5:+م]

 * حرشلا ٭

 هلاهشب لكاي ناطيبقلا نإف؛ هلامشو نرخي الو كامو دحا لك اي لز

 يدي تانا ناو ةقيفحلا ىلعاذه لخت نا يب :(هلاسهشب برشيز

 .هريغو ظفاحلا لوقي هبو

 تنكمأ اذإ» :ٌرَّبلا دبع نبا نع ًالّقن ( 11۹/۲ ) «لضفلا» يف ءاجو
 ناطيشلاو نجلا نع ىفن نمو ؛زاجملا ىلع لمحلا زوجي ال ءامهجوب ةقيقحلا

 . (ةلالضو داحلإ ىف عفو دقف «برشلاو لكألا

 نع يهنلا هيف :(اهب يطعي الو اهب ذُخأي الو :اهيف ديزي عفان ناك :لاق)

 جرحا ةه و برشنا اذكر لالا لكالا نع يلا هيفو (ناطتنشلاب هبشقلا

 .ءاملعلا ضعب كلذ ىلإ َراشأ امك

 سستم فرقتلا هنيميب مكدحأ لكأيل» :(١؟85) «ةحيحصلا9 ىف

 هلامشب برشيو هلامشب لُكأي ناطيشلا نف «هنيميب طعُيلو ؛هنيميب ذخايلو
Nلاعب  
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 ءيشلاو دوعلاب ءيجي ناطيشلا باب - ١

 ه۸ - شارفلا ىلع هحرطي

 : لاق همامأ يبأ نع _ ۷

 هنوئّيهيو هّلهأ هشرفي امدعب مكدحأ شارف ىلإ يتأي ناطيشلا ّنِإ»
 الف كلذ دجو اذإف ءهلهأ ىلع هبضغيل ءيشلاوأ رجحلاوأ دوعلا هيلع يقليف
 .(ناطيشلا لمع نم هنأل : لاق «هلهأ ىلع بضغي

 .[(۱۲۱۷/۹۲۳) مقرب هوحن ةريره يبأ نع ًاعوفرم حص ]

 »ب حرشلا د

 يقليف هئوئّيهيو هّلهأ هشرفي امدعب مكدحأ شارف ىلإ يتأي ناطيشلا نإ )
E Eدعا يلو فحل  Eيضفي اخ كل  

 جرا نب نافل سير هيك ا ليغ مدنا: لاك ىلعأ ىلع

 راثكإلا يغبشيف «سوملم رفا اهل رهط يتلا لامعألا ضعبي ةمايق هيقو «هلخأو
 الا اوراد

 .حاورألا تاذ روصلاو ىقيسوملاو يناغألاو يصاعملا نم رذحلا رح او

 ٥٩۸ - ةرتس هل سيل حطس ىلع تاب نم باب - ۲

 : لاق هيم يبنلا نع «يلع نع _ ۸

 .(ةّمدلا هنم تّئرب دقف باجح هيلع سيل تيب رهظ ىلع تاب نمد

 . رظن هدانسإ يف : هّللادبع وبأ لاق

 .[ 5٠14١ ح «رجحم ريغ حطس ىلع مونلا يف ب ٩٩ «بدألا ك- ٠۰ :د]
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 تقر
 یا یھت یج
 یے ورو نمد سو

 دي حرشلا دي

 نم عّنيو بجحُي :يأ :( باجح هيلع سيل تيب رهظ ىلع تاب نم)
 .طوقسلا

 هل سيل تيب رهظ ىلع تاب نم ) :( 45١5 ) (دواد يبا ننس حیحص » يف

 . (راجح ) ظفلب قيلعتلا يف امك دواد يبأ ةياور انخيش حجرو «. . .ٌراجح

 ‹طوقسلاو عوقولا نم عناملا طئاحلا وهو رسكلاب رجح عمج :راجحلاو

 هل رتس ال حطس ىلع مان نم : هانعم » : يضاقلا لاق : ( ةّمّدلا هنم تَئرَب دقف)

ATEكل ماا قالا نووي انهو هيف نع ةسصنلا  

 ر توجو طقس هوت قا لشي ةلحلل

 ىقلأ اذإف «الكلاو ظفحلاب ىلاعت هللا نم ادهع سانلا نم لكل إف ًاضيأو

 .هنع عطقنا ةكلهتلا ىلإ هديب

 . نم اذهو «ديدهت اذهو ديه هنيو انتين ىب ملا :ةاقعم نخ لاقر

 هتمأ ىلع ةف شو «بابلألا يلوا ديس ةنعرم نع ءىشانلا بألا لغت ةلمج

 امو # :ىلاعت لاق امك محري نم لك نم محرأو متأو لمكأ لب «بآلاک هنوكل

 فذحب ( ۸۷/۸) (ةاقرم» ٠١17[. :ءايبنألا]  نيملاعلل ةمحر لإ كانلسرأ

 . ريسي

 :لاق هلع يبنلا نع هلك يبنلا باحصأ نم لجر نع _ ۹

 رحبلا بكر نمو ؛ةّمّدلا هنم تئرب تامف هنم عقوف راجنإ ىلع تاب نم»

1. 



 .[ ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 * حرشلا د“

 يف ةغل :راجنإ :(ةّمّدلا هنم تئرب تامف هنم عّقوف راجنإ ىلع تاب نم )
 .ًاطقتلم «ةياهنلا » .هنع طقاسلا دري ام هيلاوح سيل يذلا حطسلا وهو راجإلا

 :(ةّمّدلا هنم تئرب كّلهف- ملتْغَي ينعي َجَنري نيح رحبلا بكر نمو )

 .هجاومأ برطضتو جيهي :يأ :جّتري

 .( ةياهنلا» . دحلا ةزواجم :مالتغالاو

 ىتح هجاومأ برطضتو جيهي نيح رحبلا نأ مهفت : ملتغي ينعي جري : هلوقو

 .دحاو ىنعمب مالتغالاو جاجترالاف «مالتغالا وه كلذف دحلا زواجي

 ٥۷۰  ؟سّلج اذإ هيلجر ىلدي له باب -

 :يرعشألا ىسوم ىبأ نع - ١١ ه9

 .«ركبلا ىف هيلجر ًايلدم ءرئبلا فق ىلع طئاح يف ناك هت يبنلا نأ»
 لوق باب ۔ ٥ فب يِبَنلا باحصأ لئاضف ك- 1۲ :خ يف ليوط ثيدح نم ةعطق :خ]

 .[۲۹ ح «ةباحصلا لئاضف ك - 44 :م ءاليلخ ًاذخّنم تنك ول هيي يبنلا

 *٭ حرشلا

 رظنا : (ركبلا يف هيلجر ًايلدم رئبلا فق ىلع طئاح يف ناك هيَ يبنلا نأ)

(19/۸۷۸). 
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 ضرألا نم ظْلَغ ام :فّقلا لصأو ر لست ىا ةكدلا وه ةرعبلا بف

 .«ةياهنلا» . بلاغلا

 ٥۷۳  حبصأ اذإ لوقي ام باب 4

 :لاق ةريره يبأ نع _ 0١

 : لاق حبصأ اذإ هل ت يبنلا ناك

 كيلإو تومن كبو ءايحن كبو ءانيسمأ كبو ءانحبصأ كب مهللا»
 : لاق ىسمأ اذإو ٠ «روشنلا

 كيلإو توغ كبو ءايحن كبو ءانحبصأ كبو ءانيسمأ كب مهللا»

 .(ريصملا

 «تاوعدلا ل 10 :ت(.5.548 ح «حبصأ اذإ لوقي ام ب ١ «بدألا ك ٤ :د]

 هب وعدي ام ب ١ 4 ؛ءاعدلا ك4 :هج . ىّسمأ اذإو حّبصأ اذإ ءاعدلا يف ءاج ام باد : ١1
 .[ ىسمأ اذإو حبصأ اذإ لجرلا

 دب حرشلا دب

 . حابصلا يف َلَخد : يأ :(حّبصأ اذإ هت يبنلا ناك )

 انحّبصأ :يأ) : :(؟77 6 (ةاقرملا» يف لاق : (انْحّبصأ كب مهللا :لاق)
 نينيعتسم وأ «كركذب نيلغتشُم وأ ؛كتّمعنب نيرومغم وأ «كظفحب نيسبتلم

 نيبلقعتمو «كتوقو لوحي نک رجم وأ «كقيفوتب نيلومشم وأ «كمساب 1!

 .(كتردقو كتدارإب
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 :ريسي فّرصتب  يراقلا لاق :(تومن كبو ءايحن كبو ءانيسمأ كبو )
 تاقوألا عيمج يف اذه ىلع انلاح رمتسي ينعي ؛ةيتآلا لاحلا ةياكح وه :ليق»

 (ايحأو تومأ مهللا كمساب» امو لوم ةفيذح ثيدح هلثمو «تالاحلا رئاسو

 الو هنع كفنأ ال : يأ )٠٠٠٠/۹۱۰([. مقرب ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو ]
 وم

 .ةرجغأ

 .( ينتيمت تنأو ينييحت تنأ هانعم : يوونلا لاق

 . كريغ ىلإ ال :( كيلإو )

 روت رم E هني كسلا جواك روسنلا)

 كير انيس كيو هان و انتم كي مهللا لاق مما 5
 هابتنالاو حابصلا نأل» :( 4 07/117) «نوعلا» يف ءاج : (ريصملا كيلإو توم

 مونلا ىلإ ةروريصلاو ءاسملاو .توملا دعب ةايحلا وهو روشنلا ةلزنمب : مونلا نم
 هابتنالاو توملا مونلا يف هناحبس هللا لعج اذهلو «هّللا ىلإ ريصملاو توملا ةلزنمب

 «ةايحو روشن هابتنالاو تروا ولا نذل رولا ثعبلا ىلع ًاليلد هدعب

 يف نإ ءهلضف نم مكؤاغعباو راهتلاو للاب مكمانم هتايآ نمو ف : ىلاعت لاق
 ۲١[. : مورلا] 4 نوعمسي موقل تايآل كلذ

 نأ ) :ةفيذح نع «هحيحص» يف يراخبلا هاور ام اضيأ هيلع لديو

 هيلإو ءانتامأ ام دعب انايحأ يذلا هَّلل دمحلا : لاق ظقيتسا اذإ ناك هل ىبنلا

 .(روشدلا
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 : لاق رمع نبا نع 2 5

 : ىسمأ اذإو حبصأ اذإ تاملكلا ءالؤه عدي هلت هللا لوسر نكي مل

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلا كلأسأ يْنِإ مهللا»

 .ىلامو ىلهأو «يايندو ىنيد ىف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ يّنِإ مهللا

 .يتاعور نمآو «يتاروع رتسا مهللا

 نمو , يلامش نعو ينيمي نعو ,يفلخ نمو يدي نيب نم ينظفحا مهللا

 .(ىتحت نم لاتغأ نأ نم كتمّظعب ذوعأو ,ىقوف

 ١؛ ؛ءاعدلا ك 54 :هج .ه.17/4 ح «حبصأ اذإ لوقي ام- ب ٠٠١١ «بدألا ك- ٠ :د]

 .[ 8101١" ح «ىسمأ اذإو حبصأ اذإ لجرلا هب وعدي ام ب

 دي حرشلا دع

 مهللا : ىسمأ اذإو حبصأ اذإ تاملكلا ءالؤه عدي هع هللا لوسر نكي مل)

 هوركم لك نم ةمالسلا :يأ :ةيفاعلا : (ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلا كلأسأ ىّنِإ

 ْ .ةفآو

 . بونذلا نع زواجتلا :يأ :وفعلا : (ّوفعلا كّلاسأ ينإ مهللا)

 . ةرخآلاو ايندلا رورش نم ؛هملعي ل را لا مل عام وکم

 .ةمألل ميلعت ههبشأ امو اذهو «هروهظ نم ايحتسي ام لكو «ناسنإلا

 . فوخلاو عّرفلا : يأ :عورلا نم : ( يتاعور نمآو )

 . يمام نم :يأ :( يدي نيب نم ينظَفحا مهللا )
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 نأ نم كتمظعب ذوعأو ‹يقوف نمو «يلامش نعو ينيمي نعو «يفلخ نمو )

 . كلها : يأ «ةزمهلا مضب : لاتغأ : ( لاتغأ

 .هب سحي ال ثيح نم ءىشلا كالهإ : لوغلا : بغارلا لاق

 ةبكن وحن نم ناسنإلا قحلي ان نا اه راد فذنلا تانيا يعرفنا

 اهدا نش هلي امنإ ةئففو

 .رش لک نم
 ضيف» باتك نم ثيدحلااذه حرش مظعم يف تدفتسا : ةظحالم

 .«ريدقلا

 ٥ _ اذإ لوقی ام باب أمسى  ٥۷٤

 :ركب وبأ لاق : لاق ةريره يبأ نع _ ۴

 : لاق ءتيسمأو تحبصأ اذإ هلوقأ ًائيش ينمّلع ! هللا لوسر اي

 لك بر «ضرألاو تاومسلا رطاف «ةداهشلاو بيغلا ملاع مهللا : لقد
 رش نمو يسفن رش نم كب ذوعأ «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ «هكيلمو ءيش
 .هكرشو ناطيشلا

 .«كعجضم تذخأ اذإو «تيسمأ اذإو تحبصأ اذإ هلق

 E رسل اكسو تيرم E ا كابول ءبدألا ل غ٠ :د]

ARNE 
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 *٭ حرشلا ب

 ر هبه ناو تحبصاااذإ هلرقا ف نلعاا لودر
 1 . تاعاطلا نم راثكتسالاو ريخلا ىلع

 .دهاتشي امو باغ ام: ئأ : ( ةداهشلاو بيغلا ملاع مهللا :لق :لاق)

 .امهعدبمو امهقلاخ : يأ : (ضرألاو تاومسلا رطاف )

 (ليلد» .لعاف ىنعمب ليعف «هگلام :يأ : (هّكيلمو ءيش لك بر)

 )5١8/14(.

 . قدصأو نيبأو ملعأ : يأ : دهشأ : ( تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ)

 لع الا تافيسو نضنلا رطخ نايب ةف :( يسفنر ش نم كب ذوعأ)

 هناحبس هب ةذاعتسالاو «ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالاو سفتلا ا ماود يغبنيف

 . بجعلا مدعو هلل عضاوتلا هيفو «كلذ نم

 رظنا ««انلامعأ تاعيسو انسفنأ رورش نم هّللاب ذوعنو» :ةجاحلا ةبطخ يفو

 . هللا هظفح انخيشل « ةجاحلا ةبطخ » باتك يف اهجيرخت

 وعدي ام :يأ :ءارلا نوكسو نيشلا رسكب :( هك ٌرْسَو ناطيشلا رش نمو )
 ٠ .ىلاعت هّللاب كارشإلا نم هيلإ

 هكرش ةدحاولاو «هلئابح نم ساّئلا هب نتفي ام :يأ : ءارلاو نيشلا حتفبو

 يباطخلا امهركذ ناتياور «دئاصلا ةلابح يهو : ءاه اهرخآو ءارلاو نيشلا حتفب

 . هريغو

 ناكم :يأ :( كعَجضم تذخأ اذإو «تيسمأ اذإو تحبصأ اذإ هلق )

 . كعاجطضا
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 حبصأ اذإ هلوقي ءىش نع لأس دقف «ةدئافلا ةدايزل لأس ام ىلع ديزم اذهو

 . ىسمأو

 ليلد» باتك نم ثيدحلا اذه حرش مظعم يف تدفتسا : ةظحالم

 .(نيحلافلا

 ٤ - يناربحلا دشار يبأ نع :

rsللا لشرب  

 اهيف ترظنف « هل هلع يبنلا يل بتك ام اذه : لاقف ةفيحصيلإ ىقلأف « هي

 :اهيف اذإف

 : لاقيت يبنلا لأس  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب ابأ نإ

 : لاقف «تيسمأ اذإو تحبصأ اذإ لوقأ ام ينمّلع ! هللا لوسر اي

 بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا :لق ٌه ! رکب ابأ ايد

 رش نمو «يسفن رش نم كب ذوعأ «هکيلمو ءيش لك بر ءةداهشلار

 .«ملسم ىلإ هرجأ وأ ءاءوس يسفن ىلع فرتقأ نأو «هكرشو ناطيشلا

000 E 

 + حرشلا د

 لت هللا لوسر نم تعمس ام انثّدح :هل تلقف ورمع ّنب هّللادبع تيتا )

 .ًاباتك : يأ : ( ةفيحصى لإ ىقلاف

 هنإف ؛ةباتكلاب رمأ : يأ» :انخيش لاق :( هلع ئبلا ىل بّتك ام اذه :لاقف)
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 نأ :دوصقملا لعلو (فلؤملا حيحص » يف تباث وه امك «بتكي ال ناك هلك

 ناك هَّنإف ؛  امهدع هّللا يضر ورمع نبا وه امّنِإ ةفيحصلا ةباتكب رومأملا

 . «ملعأ هّللاو ءأضيأ «حيحصلا » يف امك بتكي

 يبنلا لأس  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب ابأ نإ :اهيف اذإف اهيف ترظنف )

 ابأ اي : لاقف «تيسمأ اذإو تحبصأ اذإ لوقأ ام ينمّلع !هّللا لوسر اي : لاق هلع

 لك بر «ةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا ٌرطاف مهللا :لُق !ركب
 ام رظنا : (هكرشو ناطيشلا رش نمو «يسفن رش نم كب ذوعأ «هگیلمو ءيش

 لمعأ :يأ : فرتقأ :( ملسم ىلإ هّرجأ وأ ءاءوس يسفن ىلع َفرتقأ نآو)

 شک و

 . (هقصالو هاناد اذإ :هريغو بنذلا فراق » : « ةياهنلا » يف لاق

 هاله  هشارف ىلإ ىوأ اذإ لوقی ام باب ۔ ٥۰

  ۲۰٥6۵لاق ةفیذح نع :

 : لاق ماني نأ دارأ اذإ هلت يبثلا ناك

 .«ايحأو تومأ مهلا كمساب»

 : لاق همانم نم ظقيتسا اذإو

 .«روشنلا هيلإو انتامأ ام دعب انايحأ يذلا هلل دمحلا»

 .[مات اذإ لوقي ام ب-۷ «تاوعدلا ك- م :خز
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 »ب حرشلا *

 يبتلا ناك: فتصملا دنع ظفل يف : د نأ دارأ اذإ هيي ع يتلا ناكر

 . :لاق هشارف ىلإ ىوأ اذإ هِي

O 

 .(ةاقرم) .[حجرأ اذهو] ينييحت تنأو ينتيمت تنأ وأ «تومأ

 يف هجيرخت رظنا ؛( ةنجلا لهأ ماني الو «توملاوخأ مونلا» :ثيدحلا يفو

 .(8١١لال) (ةحيحصلا )

 ا ل ا يل

 ا هناا تول وتم قصت زم هموت طع كاسل نكي انا يحس

 ل ا ا ا

 هلک قلخلا يقال راعي ا ا مونلا دعب ةظقيلاب رك ذتيو

 .(هالوم ىلإ

 مزن كيبلا يا« نوعا هيلإو اتاما ان د انابحا يذلا هللا دجتلا ل5

 اويحف مهايحأ :يأ :اورشتف ىتوملا هللا رشن لاقي «ةتامإلا دعب ءايحإلاو ةمايقلا

 .( 5517/99 (ةفحتلا) رظناو . ظفاحلا هلاق

 ىف فصلا بير افا امك اهب ةااعتسالاو لات هللا ءامساب لالا ةيقو

 . (اهب ةذاعتسالاو هللا ءامسأب لاؤسلا باب ) : هلوقب «حيحصلا »
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 :لاق نأ نعي 5

 : لاق هشارف ىلإ ىوأ اذإ هت يبنلا ناك

 الو هل فاك ال نّمم مک ءاناوآو اناقكو اناقسو انَمَعطأ يذلا هلل دمحلا»
 ۰ .(! يوۇم

 .[ ٦4 ح «رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا ك- ٤۸ :م]

 ي حرشلا د

 . هيف لحد :يأ : (هشارف ىلإ ىوأ اذإ هت يبنلا ناك )

 تايذؤملا رش انع عُقد :يأ : (اناقكو ناو اعطا ئدلا هلل ديلا لاو
 )٠٤٠١/۹(. (ةفحت » .انتاجاح ىّضقو ءانتامهم ىفك وأ

 .ىوأملا انل لعجو نكسملا انقزر : يأ : ( اناوآو )

 .هيلع ف طاع الو هل محار ال :يأ :(!يوؤم الو هل يفاک ال نمم مك )
 (لامكإلا لّمكُم) .هيلإ يواي نكسم الو هل نطو ال هانعم :ليسقو

 99/7١ ١(.

 هللا مهيفكي ال صخش مكف :يأ» : ةدايزب-(9١/.1) (ةفحتلا» يفو
 عىوأم مهل ءيهي الو ءادعألا مهيلع بلغ ىتح مهرشو مهکرت لب رارشألا رش

 مهتقافو ةمئاد مهتجاحف «دربلاو ٌرحلاب نوّدأتيو «يداوبلا يف نوميهي مهكرت لب
 .(ديدش مهبركو ةميظع

 صف



 : لاق رباج نع 2-2 11

 ليزنت ملا) ارقي ىتسح مانيال هلت هللا وسر ناكر
 .«(كلّلا هديب يذلا كرابت)و ء[١؟09 / (ةدجسلا]

 .[كلملا ةروس لضف يف ءاج ام ب ؟ «نآرقلا باوث ك- 45 : ت]

 :ريبزلا وبأ لاق

 هل بتُك امهأرق نمو «ةنسح نيعبسب نآرقلا يف ةروس لك نالضفت امهف

 نوعبس هنع امهب طحو «ةجرد نوعبس هل امهب عفرو «ةنسح نوعبس امهب

0 

 +٭ حرشلا ب

 ةررس يأ +( ةدعتسلا» ليز ملا ارقي تخ ماي ل ئ هللا لزشر ناك

 . ةدحسلا

 . كلملا ةروس :يأ : (كللا هديب يذلا كرابتو )

 نوكي نأ لمّتحيو ءامهأرقي ىتح ماني ال : يأ ةياغ ىتح : يبيطلا لاقو»

 ًاقلطم ماني ال نوكي دس ل ىنعملا

 تقو لوخد لبق ةءارقلا عقتف تف ةءارقلا لبق مونلا هتداع نم نكي مل : ىنعملاو

 .ناك تقو يأ مونلا

 «ةفحت» .(ةدئافلا هذه دفي مل ليللاب امهأرقي هلع يبنلا ناك :ليق ولو

 .ريسي فرصتب ( 100/49
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 نمو «ةنسح نيعبسب نآرقلا يف ةروس لك نالضفت امهف :ريبزلا وبأ لاق )
 اهني LS E E e E اح "انمأرت
 ال اذه :يراقلا لاق» )۲٠۲/۸(: (ةفحتلا) يف ءاج :( ةغيطخ نوعبس هنع

 يف نوكي دق ذإ ءةحتافلا دعب نآرفلا روس لضفأ ةرقبلا نأ حيحصلاربخلا يفانُي
 .لاح وأ نامزب ةيصوصخ هل وأ «لضافلا يف دجوت ال ةيزم لوضفملا

 ءاهريغ نم لضفأ رتولا يف صالخإلاو نورفاكلاو حّبس ةءارق نأ ىرت 2
 .(!امهريغ نم لضفأ ةعمجلا رجف صوصخب رهدلاو ةدجسلا ةروس اذكو

 :(دوعسم نبا وه) هّللادبع لاق - 7/514 ,١

 مكدحأ ذأ اذإ « .اوبرجف معشش نإ .ناطّيشلا نم ركذلا دنع مولا:

 . لجو رع هللا رك ذيلف مادي نأ دارأو هعجضم

 ٭ حرشلا د

 .ركذلا نود لوحي ناطيشلا نال :( ناطّيشلا نم ركذلا دنع مونلا )

 هللا رک ذيلف ماني نأ دارأو هعّجضم مكدحأ َذَخأ اذإ ءاوبرجف متكش نإ )
 ,هئاودأو ناطيشلا ديك نم ريذحتلاو براجتلا نم ةدافإلا هيف :(لجوزع

 اذإو :ةرورض ريغل همون يف ءرملا رخأتي الأ ىرأ اذلو «قئاوعلا ةلازإل يعسلاو

 ىلاعت هّللاو «دوعق نم َرْكْذَي نأ هب نسحب لب قلتسي الف «كلذ ىلإ رطضا
 .ملعأ
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 : لاق ةريره يبأ نع - 1/۹1۹4

 :هشارف ىلإ ىوأ اذإ لوقي هت هللا لوسر ناك

 ,ىوُنلاو ّبحلا قلاف ءءيش لك برو «ضرألاو تاومسلا بر مهللا»

 دخآ تنأ رش يذ لك رش نم كب ذوعأ ,نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنم
 ۰ . هتيصانب

 كنار« ء يك كدعب سيلف رخآلا تنو ءءيش كّلبق سيلف لوألا تنأ

 ينع ضقا «ءيش كنود سيلف نطابلا تنأو «ءيش كقوف سيلف رهاظلا

 ۰ .«رقفلا نم يننغأو « نيدلا

 ١١[. ح «رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو رك ذلا ك- ٤۸ :م]

 د حرشلا دب 1

 تاوستسلا بر مهللا :هشارف:ىلإ ىوأاذإ لوسي قع هللا لويسر ناك و

 ةليسلا ارنب رجلا كلب ناجي دونا "بلع ولف نرش رك ايروهيسرألا)

 .اهوحتنو

 ةمجع : لصألا يف ةاونلاو تاّيَوَن ةّلقلا عّمجو «ةاونل ةرثك عّمج : ( ىوثلاو )

 .ةرمتلا

 يفو «لختلا مظع يهو ةاونلا عمج: ىوتلا» :( 554/5 ) (ةاقرملا» يف لاقو

 «برعلا رايد يف اهدوجو ةرثكل وأ اهلضفل صيصختلاو ءاهريغ مّظع هانعم

 . (ليختلاو عرْزلا امهنم جّرخاف امهّقش نم اي : ينعي

 دخآ تنأ رش يذ لكرش نم كب ذوعأ «نآرقلاو ليجنإلاو ةارودلا لزم )
 وهو «هناطلس يف اهلك اهنأل «تاقولخلا نم ءيش لك رش نم : يأ :( هتيصانب

 نوفر



 )۳٣/۱۷(. (يوون» .اهيصاونب ذخآ

 سأرلا مدقم : ةيصانلاو

 لوألا وهف : ( ءىش كدعب سيلف رخآلا تنو ءىس كليف ايلف لوألا تنأ)

 .«لامكإلا لامكإ »«ةياهن الب رخآلاو ةيادب الب هناحبس

 ضقا «ءيش كنود سيلف نطابلا تنأو «ءيش كوف سيلف رهاظلا تنأو )

 نم امهيف امل ؛رقفلاو نيدلا نم ةذاعتسالا هيف : ( رقفلا نم يننغأو «نيدلا ىنع

 ةدهاجم نيب عمجي نأ ,رقفلاب يلتبا نل يغبني نكلو «تاعاطلا نع لاغشنالا

 ناو ةعورشملا قرطلاب هنم صلختلل يعسلاو «تاعاطلا ناسحإ يف سفنلا

 وهف هللا ىلع لّكوتي نمو » : هناحبس هللا لاق لگو تلا كلذ عم نسحي

 .[ : : قالطلا ] 4 هبسح

 هال5  مونلا دنع ءاعدلا لضف باب - ۷

 : لاق بزاع نب ءاربلا نع 2 ۰

 :لاق مث نيألا هقش ىلع مان هشارف ىلإ ىأ اذإ هللا لوسر ناك

 يرمأ تضوفو «كيلإ يهجوب تهَّجوو «كيلإ يسفن تملسأ مهللا
 الإ كنم أجلم الو اجنم ال < كيلإ ةبهرو ةبغر ‹«كيلإ يرهظ تأجلأو «كيلإ

 د تل را الل

 ىلع تام هليل تحت تام مث نهلاق نم (: هلي لب هللا لوسر لاق

 .«ةرطفلا

RSءاعدلاو ركّذلا ك- 48 :م .ءوضو ىلع تاب نم لضف باله  

 ¥oA,o]. مك ح «رافغتسالاو ةبوتلاو
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 حق

 يلع يجيه نع
 سيور ؛ 2 هه

 دب حرشلا

EEهبناج : يأ : ا  

 .( 1۳١١ ) ثيدحلا

 را ت ىف نسم قبلا نت تها وللا افت

 تملا ا كل يا: تاما كل للا ا ف م3190 661

 امهب يداقتعاو «نيتداهشلاب ىقطن كلذ سأر ىلعو «كيهنو كرمأل تادقناو

 . تابجاولاو ناكرألا رئاس اذكو «مالسإلاب ىظحأل

 . . كيلإ ي يهجو تملسأ ين مهللا» : نيخيشلا دنع ةياور يفو

 .«ةاقرم» . يبلق دصقو يهجوتو يتهجو :يأ :( كيلإ يهجوب تهَجوو )

 . هلك ينأش يف كدحو كيلع تّلكوت :يأ :( كيلإ يرمأ تلضوفو )

 كيلع يرومأ يف تدمتعا :يأ» :ظفاحلا لاق : (كيلإ يرهظ تاجلاو )

 و هج اسار هب یوق عش ناسا نم ن یب ان ىلع سيقتل

 هلا اي ا ن ري يضع اا ف ا ا

 .كباوث يف اعّمط :يأ :(ةبغر)

 . كباذع نم افوخ :( كيلإ ةبهرو )
 ىلإ كباذعو كباسح نم اجلم ال : يأ : ( كيلإ الإ كنم ًاجلم الو اجنم ال)

 الإ ءكنم رارف الو «تنأ الإ هب نيعتسأو هب ءىجتلا اجلم الو «كيلإ الإ دحأ

 ش .كاوس دحأ يل سيلو هّلك رمألا كيلإف «كدحو كيلإ

Yo 



 . مركلا نآرقلا : يأ :(تلزنأ يذلا كباتكب تنمآ)

 هلع دم ىا تسر يذلا كيبنو)

 كلوسرب تثمآ : تلقف نهرك ذعسأل نهتددرف» :لاق :(نيحيحصلا» يفو
 .(تلسرأ يذلا كّيبنب تنمآ : لق :لاق تلسرأ يذلا

 لهآ نم نقتلا اإ اهمرعي ال بئاجع ركذلا اذه مْظَن يف» : يبيطلا لاق
 يف ىلاعت هلل ةداقنم هحراوج نأ ىلإ « يسفن تملسأ» :هلوقب راشأف «نايبلا
 . هيهاونو هرماوأ

 . قافلا نم ةعيرب هل ةصلخم هتاذ نأ ىلإ « يهجو تهجو» : هلوقبو

 ريدم ال هيلإ ةضّوفم ةلخادلاو ةجراخلا هرومأ نأ ىلإ «يرمأ تضّوف» : هلوقبو

 . هريغ اهل

 هرضي امم هيلإ ءيجتلي ضيوفتلا دعب هنأ ىلإ «يرهظ تأجلأ» : هلوقبو

 ۰ .(۱۱۱/۱۱) (حتف ل تاس ا و

 :(ةرطفلا ىلع تام هعليل تحت تام مث َنهَلاق نّم : هلت هللا لوسر لاق)

 .مالسإلا ىلع : يأ

 . (ًاريخ تّبصأ تحبصأ نإو» :«نيحيحصلا » يفو

 . هب مّلكتت ام رخآ نهلعجاو» :ًاضيأ امهيفو

 بجي ام ّلكب ناميإلا ىلع لمتشم رك ذلااذه» :( )٠١9/7 ينامركلا لاق
 لكلا دانسإ ىلعو «تاوبتلاو تايهلإلا نم لسرلاو و الوم ا
 يلع رسالا لدو تافصلا نمو «هيلع هجولا لديو تاوذلا نم ىلاعت هّللا ىلإ

۲٢ 



 اضرلاو هللا ىلع لّكوتلا نم هيف ام عم «هيلع رهظلا دانسإ لديو لاعفألا نمو

 اشو يش تالار بارلا فاعلا عر شانلا بسحب هر افق

 . (داعملا بسحب اذهو

 ٥۷۷  هدخ تحت هدي عضي باب ۸

 : لاق ءاربلا نع 2. ه9

 :لوقيو نميألا هدخ تحت هدي عضو ماني نأ دارأ اذإ هلع يبنلا ناك

 .«كدابع ثعبت موي «كباذع ينق مهللا»
 185 ىاعدلا ك- 74 :هج .رمع ىبأ نبا اًنثّدح هنم ب- ١8 «تاوعدلا ك- 4ه :ت]

 ۰ .[۳۸۷۷ ح «هشارف ىلإ ىوأ اذإ وعدي ام ب

 »ف حرشلا

 . ىنميلا :يأ : ( هدي عّضو ماني نأ َدارأ اذإ هبت. يبنلا ناك )

 .«ليلد» .نميألا بناجلا ىلع عاجطضالا همزال نمو : ( نعألا ا تحت )

 . ينظفحا :يأ «ينق : ( كدابع ثبت موي «كّباذع ينق مهللا :لوقيو)

 ءادأو هالومل كلذك عوضخ هب هنم اذه» :(۲۷۸/ 4) «ليلدلا» يف لاق

 هللا ركّم اونمأي ال نأ ةّمألل ةيبنتو «هؤادأ دبعلا نم بولطملا ةيبوبرلا ماقم قحل

 . (نورساخلا موقلا الإ هّللا رّككم نمأي ال هنإف

 RE E عكر ذا وعلل يور انقل

 دقت امك «ايحناو توما مهللا كمسايا :هشارفا ىلإ يوي نيح لوقيف

YY 



 توملا وخأ مونلا نل كلذو ««كدابع ثعبت موي «كباذع ينق مهللا» : لوقيو

 ۰( ٠.۸۷ ١ ) ( ةحيحصلا ) ىف هجيرخت رظناو «ثيدحلا يف امك

 ۵۷۸ - باب 8

 : لاق هلع يبتلا نع «ورمع نب هللا دبع نع -_ 057

 لمعي نمو «ريسي امهو ةّنجلا لحد الإ ملسم لجر امهيصحي ال ناتّلَخ»

 .(ليلق امهب

 : لاق ؟ِهَّللا لوسر ايامه امو :ليق

 حسو ؛ًارشعدّمحيو ؛ًارشع ةالص لك ربد يف مكدحأ رّبكي»
 يف ةئامسمخو فلأو ,ناسللا ىلع ةئامو نوسمخ كلذف ؛ًارشع
 .(نازيملا

 .هديب نهدعِي هِيَ يبنلا تيأرف

 ىلع ةئام كلتف ءهرّبكو هدمحو هحبس هشارف ىلإ ىوأ اذإو»

 ةئاسمخو نيفلأ ةليللاو مويلا يف لمعي مكاف «نازيملا يف فلأو ناسلا

 .(؟ ةئيس

 : لاق ؟امهيصحي ال فيك ! هللا لوسر اي :ليق

 الف ءاذكو اذك ةجاح هرّكذيف «هتالص يف ناطيشلا مكدحأ يتأي»

 ْ ۰ .(هركذي

 5٠ «تاوعدلا ك ٤٥ :ت. 0۰ ح مونلا دنع حيبستلا ب «بدألا ك- ٠ :د]

YA 



 * حرشلا د

 امك امهيلع ظفاحي ال ناتلصَخ :يأ :(ملسم ّلجر امهيصحُي ال ناتّلَخ )

 )١١١۲(. (ملّكلا» جيرخت رظناو «تاياورلا ضعب يف

 aN سيلا او يس انتو هنن ل إو

 . امازتلاو ةموادم : يأ :(ليلق امهب لمعي نمو )

 ,ةالص لك ربد يف مكدحا ربكي :لاق ؟ِهّللا لوسر اي امهامو :ليق)

 . ةبوتكم ةالص لك بقع : يأ : (ًارشع

 لاو: «ناسللا ىلع ةثابو نوم كلذف ارش عّتسيو ءارشعدمعتيوز

 يف نيثالث برض نم هلصاح «ةليلو موي يف :يأ : ( نازيملا يف ةئامسمخو

 .(؟١81/ه) «ةاقرم» .ةنسح نوسمخو ةئام : يأ «ةسمخ

 لقأ ىلع اهلاثمأ رشعب ةنسح لك نال :(نازيملا يف ةئامسمخو ٌفلأو )

 .ًاضيأ «ةاقرم » . ةّنسلاو باتكلا يف ةدوعوملا ةفعاضملا بتارم

 جيرخت هرظناو « اهدقعي» :ةياور يف مو ال افرك

 )١١١(. «ملكلا

 .(۱۳۳۰) (دواد يبأ ننس حيحص ) يف امك ىنميلا : ديلاب دارملاو

 دي تناك د اغ للا شر اف کید قيلعتلا يف انخيش ٌركذو

 ناك امو هئالخل ىرسيلا هدي تناكو ؛هماعطو هروهطل ىنميلا هلت هَّللا لوسر

 . حيحص دنسب دواد وبأ هاور . ( ىذأ نم

 ال هنأو غماعطلا قع حيبيشتلاب قحا ىنا نأ بل وذ كاشي الوو : لآقو

۲۹ 



 .هّللا ءاش نإ ىفخي ال نیب اذهو !« ىذأ نم ناك ام » ب قحلي نأ زوجي

 بوتي نأ هللا ىسع ايس َرَخآو احلاص المع اوُطَلَح ]ل دقف نوريثك لعفي
 هي تاو دنس هدنق اک دوال ةيوعلا] 0( يبلع

 . ( هلع ىفطصلا

 . نيثالثو ًاثالث : يأ : ( هّحّبس هشارف ىلإ ىَأ اذإو)

 نوار ًايالخ ياا ةدمحوو

 . (دواد يبا ننس حيحصو» رظناو «نيثالثو ًاعبرأ : يأ : ( هرّبكو )

 . اهلاثمأ ةرشعب ةنسحلا ذإ :( نازيملا ىف فلأو «ناسللا ىلع ةئام كلتف )

 ی يقيد 1 قوش و يتلا ار ولا لح معك اكو

 ةئامسمخو فلألا لصح «عاجطضالا دنعو «تاولصلا فّلخ تاملكلا ءالؤهب

 نبهذي تاتسحلا نإ » :ىلاعت هلوقل ةعّيس ةنسح لك ددعب هنع ىفعُيف «ةنسح

 ١١[. 4 :دوه]  تائيسلا

 .رهظملا هركذ «هل اروفغم ريصي ينعي كلذب ةليلو موي لك يتأي مكيأف

 . ةدايزب ( 447/9 (ضيف»

 !هّللا لوسراي » :ةياور يف :(؟امهيصحي ال فيك هللا لوسر اي :ليق)

 )١١1١(. (ملكلا جيرخت » رظناو «(ليلق امهب لمعي نمو ريسي امه فيك

 الف ءاذكو اذك ةجاح هرّكذُيف «هتالص يف ناطيشلا مكدحأ يتأي :لاق)

 .راكذألا هذه لوقي الف لجعتسيف : يأ : ( هرك ذي

YY. 



 نأ لبق همونيف- همانم يف ناطيشلا ينعي ري -مكدحأ يتأي» : ةياور يفو

 .(لوقي

 نم ركذلا دنع مونلا» :  هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق مدقتو

 )۱۲١۸/۹۱۸(. مقري ( . . . ناطيشلا

 0۹ - هضفنيلف عجر مث هشارف نم ماق اذإ باب 0۱۰

  - TIV/AYFهم يبنلا لاق : لاق ةريره يبأ نع :

 هشارف اهب ضفنيلف «هرازإ ةلخاد ذخأيلف هشارف ىلإ مكدحأ ىوأ اذإ»

 عجطضي نأ دارأ اذإف «هشارف ىلع هدعب ُهَقَلَخ ام ملعي ال هّنإف ؛هّللا مسيل

 :ةياور يفو ) كب «يبر كناحبس : لقيلو «نميألا هّقش ىلع عجّطْضيلف

 رفغاف يسفن تكسمأ نإ ,هعفرأ كبو يبنج تعضو ٠ / كمساب

 .«نيح اصلا كدابع هب ظفحت ا اهظّمحاف اهَتلَسَرأ نإر ءاهل

 ح ءءاعدلاو ركذلا ك- 48 :م . سنوي نب دمحأ انثدح ب ١8 «تاوعدلا ك- م :خ]

]. 

 * حرشلا دب

 مسيلو هشارف اهب ضفنيلف «هرازإ ةلخاد ذخايلف هشارف ىلإ مكدحأ ىوأ اذإ)

 . «هرازإ ةلخادب هشارف ضفنيلف» :( ٠۳۲١ ) «فّئصملا حيحص » يف :(هّلل

 يذلا رازإلا فرط : ةلخادلاب دارملا» :( ١57/11١ ) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

E 

 . هفرط : ثيدحلا اذه ىف رازإلا ةلخاد : ضايع لاق

۲۳١ 



 . (هشارف اهب ضفنيلف هرازإ ةلخاد لحيلف» : ملسم دنعو

 .هيف هدعب ثّدح ام ملعي ال : يأ : (هشارف ىلع هدعب هَقْلَخ ام ملعي ال هتاف )

 بارت نم هنم جرخ امدعب ؛هشارف يف عفو ام يردي ال :هانعم» : يبيطلا لاق
 هحرطي ءىشلاو دوعلاب ءىجي ناطيشلا باب ) رظناو ((حتف ) .( ماوه وأ ةاذق وأ

 مارق نلع

 «يّبر كئاحبس :لّميلو «نميألا هقش ىلع عجطضيلف عجطضي نأ دارأ اذإف )
 وأ كمساب :يأ :(هعْفرأ كبو يبنج تعضو  كمساب : ةياور يفو كب
 .(ةفحت ) .هعفرأ نيح هعفرأ كتوقو كلوحب

 .(ىبر كمساب» :(نيحيحصلا » يف

 وأ ةمحّرلا ذإ «توملا :كاسمإلاب دارملا :(اهل رفغاف يسفن تكَسمأ نإ)
 .هبسانت ةرفغملا

 ينامركلا هلاق «هبساني ظفحلاو ءاقبلا رارمتسا : هب دارملا :(اهتلَسرأ نإو )
 .هانعمب هلبق يذلاو

 هللا قوقحب نيمئاقلا :يأ : (نيحلاصلا كدابع هب ٌظفحت امب اهظّفحاف)
 .«ةفحت) . هدابعو

 ١ - ظقيتسا اذإ لوقي ام باب بالليل  ٥۸۰

 : لاق بعك نب ةعيبر نع -_ 64

 : لوقي ليللا نم

TY 



 .«هدمح نمل هللا عمس»

 : لوقي ليللا نم يوهلا هعمسأو

 .«نيملاعلا بر هلل دمحلا»

 .[روصنم نب قاحسإانئدح «هنم ب۔۲۷ «تاوعدلا ك- 45 :ت]

 دب حرشلا ب

 ا ياا عوفر عا ف بلا تابام تینا تیک

 .ءوضولا

 یاش هدمح نمل هّللا عمس لوق لكلام يوهلا هعمسأف :لاق)

 ءواولا رّسكو ءاهلا حتفب :يوهلا : (نيملاعلا بر هلل دمحلا :لوقي ليللا نم

 .ةددشملا ءايلا بصنو

 فيرعتلاو «ليللاب صتخم :ليقو «نامزلا نم ليوطلا نيحلا» : يبيطلا لاق

 (ةفحت ) نضع نع رح ال تي برك داب ليوظلا نیلا قارغتسال انه

.) 5577/99 

 ٥۸١ - رمغ.هديبو مان نم باب 2. ۲

 : لاق هيَ یبنلا نع «سابع نبا نع - 6

 . «هسفن الإ نمولي الف ءىش هباصأف هلسغي نأ لبق رَمُع هديبو مان نم»

 ك- ۲۹ :هج .رمَع هدي ىفو ةتوتيبلا ةيهارك ىف ءاج ام ب ؛ه «ةمعطألا ك :ت]

 .[۳۲۹۷ ح هرَمَغ حير هدي ىفو تاب نم ب ۲۲ ءةمعطألا

AR 



 یے وزا نود ےک

 »ب حرشلا د

 .محللا نم ةموهزو خسوو مسد :رمغ: ( هلسغي نأ لبق رَمْغ هديبو مان نم )

 .(نوع»

 . (ءاملاب لسغلا دّرجمب ةنسلا لوصح ىضتقي هقالطإ9 : يناكوشلا لاق

 ىف امو «نوباصلاو نانشألاب هنم ديلا لع ىلوآلاو» :ناللسو نيا لاق

 .(هوال/هر «ةفحت» .(امهانعم

 هدصقت امبر مومسلا تاوذو ماوهلا نال «ماوهلا ءاذيإ نم :( ءيش هباصاف)
 . فذحب (نوع)» .هيذؤتف هدي ىف ماعطلا ةحئارل مانملا ىف

 .هسفن قح يف رصقم هنأل : ( هسفن الإ نمولي الف)

 : لاق هع ىبّتلا نع «ةريره ىبأ نع - ۱۲۲۰/۲

 .«هسفن الإ نمولي الف «ءیش هباصأف «رمغ هديبو تاب نم»

 *ي حرشلا دع

 الإ ٌنمولي الف :(هسفن الإ مولی الف «ءيش هّباصاف ءرَّمغ هديبو تاب نم )
 تاوذو ماوهلا أل كلذو «ةدئاف ريغب ماوهلا نم هيذؤي امل هضرعتل :هسفن
 .(937/5) (ضيف» .هيذؤتف ماعطلا حيرل مانملا يف هدصقت امبر مومسلا

 يف ؛هبر عم دبعلا بدأ ةهج نم «درفملا بدألا» باتكلا ناونعب هتقالعو

 1 . ملعأ هّللاو «هسفن نع رطاخلا ءردو هتفاظن

E 



 !oA - حابصملا ءافطإ باب - ۴۳

 : لاق هَل هللا لوسر نأ «هّللادبع نب رباج نع - ۱۲۲۱/۷

 ىانإلا اورّمَخو ءءانإلا اوئفكأو ءاقسلا اوكوأو «باوبألا اوقلغأ»

 فشكي الو ,ءاكو لحي الو ءاقَلَع حتفي ال ناطيشلا نِإف ؛ حابصملا اوئفطأو
 1 .«مهتيب سائلا ىلع مرضت ةقسيوفلا ّنِإو ءءانإ

 ك- 75 :م .مرحلا يف نلقي قساوف باودلا نم سمخ ب ١5 «قلخلا ءدب ك- ه4 :خ]

 .[۹۷ 255 ح ءةبرشألا

 # حرشلا د

 ءاهودشو اهوطيرا ئأ :ءافسلا ارك را ءاقسلا اوك وذو: تاوبآلا اونقلغأو

 ١ ..ةيزقلا مادي A هاكر

 . هوبلقا : يأ : ( ءانإلا اوعفكأو )

 . تايذؤملا رئاسو تارشحلا نم ًانوص اهوطغ :يآ :(ءانإلا اورمَخو)
 .(«ليلد»

 : يأ .«ًادوع هيلع ضْرْعَت ولو هترّمخ الإ )3١٠١(: «ملسم حيحص9 يفو

 . ضرعلاب هيلع عضت

 حيباصملا اوئفطأو ) :( ۳١١١ ) « فنصملا حيحص ) يف : ( حابصملا اوئفطأو )

 ةة تلا لأ ترج اف ةليغفلا ت حا عر ةقشيوفلا غ

 .ًاقلغم :ةمجعملا نيغلا مضب : (ًاَقّلُع حتي ال ناطيشلا إف )

o 



© 
 :ةَقسُيَوُفلا :(ةّقسُيَوُفلا نإو «ءانإ فشكي الو ءاكو لحي الو)

 ۰ 1 1 افا

 ارب نر یا یک نالا قلع ی ر

 بدألاو ريخلا عاونأ نم لمج هيف ثيدحلا اذه» :( ۱۸١/١۳ ) يوونلا لاق

 ةمالسلل ببس يه يتلا بادآلا هذهب هل رّمأف ءايندلاو ةرخآلا حلاصمل ةعماجلا

Eaهايل  BEنادال اس  LE 
 يبص ءاذيإ الو «باب حتف الو ءاقس ّلَح الو ءانإ فشك ىلع ردقي الف «هئاذيإ

 .بابسألا هذه تدجو اذإ ؛هريغو

 لاق ت نرخ دفع ىتساذإ دملا نأ حيلا كيديلا یف ءا ایک ادعو

 .ءالؤه دنع تيبملا ىلع أنل ناطلس ال :يأ «تيبم ال ناطيشلا

 بثجو ناطيشلا انبنج مهللا» :هلغأ عامج دنع لجرلا لاق اذإ كلذكو

 هش هلل ذك و اناليشلا رض نم:دولولا ةا فيش ناك هاه زر ام"ناطيشلا

 . .ةحيحصلا ثيداحألا يف روهشم وه امم اذه

 ام اهب قحليو «عضاوملا هذه يف ىلاعت هللا ركذ ىلع ثحلا ثيدحلا اذه يفو

E۰  
 . «لاب يذ رمأ لك ىلع ىلاعت هللا مسا رک ذی نأ بخ :اماكضأ لاق

 نجلل نإف» :(ملسم حيحص ) يف هوحنو ( 712179 ( فئصملا حيحص » يف

5 
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 : لاق سابع نبا نع - 48

 ىبثلا لاقف ءاهرجزت ةيراجلا تبهذف ءةليتفلا رحت تذحأف ةرأف تءاج

. a 

 .«اهیعد»

 اهنم قرتحاف ءاهبلع ًادعاق ناك يتلا ةرمخلا ىلع اهتقلأف اهب تءاجف
 : هلل هللا لوسر لاقف «مهرد عضوم لغم

 .«مكقرحتف هذه لغم لدي ناطيشلا نإف «مكجرس اوئفطأف متمن اذإ»

 .[ ٠۲٤١ ح «ليللاب راثلا ءافطإ ىف ب ۱ «بدألا ك غ٠ :د]

 . جارسلا نم : يأ : ( ةليتفلا رج تذخأف ةراف تءاج)

 اهْنَقلاف اهب تًءاجف .اهيعد : هلي يبنلا لاقف ءاهرجزت ةيراجلا تّيهذف )

 ":ةرمحلا : (مهرد عضوم لثم اهنم قرتحاف ءاهيلع ادعاق ناك يتلا ةرمْلا ىلع
 دّجسي يتلارصخحلا يهو ةداجسلا يهو «ميملا نوكسو ةمجعلا ءاخلا مضب

 .اهيلع

 نال وأ «بارعلا نم هجولا يقتو اهرتست :يأ ضرألا رمخت اهنأل اهب يمس

 رظناو )١71/1١4(« (نوع» نم ةدايزب (ةاقرم) .اهفعسب ةروتسم اهطويخ

 . ( ةياهنلا»

 .«اهعون نم ريبكلا ىلع ةرمخلا قالطإ يف حيرص اذهو » :ريثألا نبا لاق

 ءابلاغ هب ةلفغلا لوصحلا مونلاب هدّيق :(متمن اذإ : هلت هللا لوسر لاقف)

YTV 



 .يهنلا لصح ةلفغلا تدجو ىتم هنأ هنم دافتسيو

 :هذه لثم : ( مكقرحتف هذه لثم لدی ناطيشل | نإف ءمكَجرَس اوعفطاف)

 . ةرافلا : يأ

 ٤ - نوماني نيح تيبلا ىف راّثلا كرتت ال باب - ٥۸۳

 : لاق هع ىبتلا نع ءرمع نبا نع _ 8

 .([١؟؟5 /ٌودع اهنإف] ؛ نومانت نيح مكتويب یف رانلا اوكرتت ال»

 ك- 5 :م .مونلا دنع تيبلا يف راثلا كرعت ال ب 8 تدع كا

 ٠١١[. ح قبرشألا

 + حرشلا د

 .ةدّقوم :يأ :(راثلا اوكرتت ال)

 لخدت ماع اذه » :( ۱۸۷/۱٤ ) يوونلا لاق :(نومانت نيح مكتويب يف )

 فيخ نإف اهريغو دجاسملا يف ةَقّلعملا ليدانقلا اّمأو ءاهريغو جارسلا ران هيف

 ؛بلاغلا وه امك كلذ َنمأ نو ءءافطإلاب رمألا يف تّلَخد ؛اهببسب ٌقيرح

 يف ءافطإلاب رمألا لّلع هيَ يبا نال ؛ةّلعلا ءافعنال اهب ساب ال هلأ رهاظلاف

 ةّلعلا تفتنا اذإف مهتيب تيبلا لهأ ىلع مرضت ةقسيوفلا ناب ؛قباسلا ثيدحلا

 . «عنملا لاز

 .ءىفادملاو ءابرهكلا يف هللا همحر - يوونلا هلاق ام يضميو : تلق

 يف ةلعلا تناك اذإ : ديعلا قيقد نبا لاق» :( 85/11 ) «حتفلا» ىف ءاج

 ىلع ناك اذإ جارسلا نأ هاضتقمف ةليتفلا ةقسيوفلا رج نم رذحلا جارسلا ءافطإ

۲۴۸ 



 ساحن نم ةرانم ىلع ناك ولامك «هداقيإ عنمي ال ةرأفلا اهيلإ لصت ال ةئيه

 نأ اهنكمي عضوم نع ًاديعب هناكم نوكي وأ «هيلإ دوعصلا ةرافلا نكمي ال سلمأ

 . جارسلا ىلإ هنم بشت

 يبأو رمع نبا يثيدح يفامك اقلطم راتلا ءافطإب رمألا دورو اًمأو :لاق

 رج ريغ ىرخأ ةدسفم هنم قرطتي دقف- جارسلا ران نم معأ وهو - ىسوم
 ةرانملا طوقسكو «تيبلا عاتم ضعب ىلع جارسلا نم ءيش طوقسك ؛ةليتفلا

 اذإف ءكلذ نم قاشيتسالا ىلا جاتحيف «هقرحيف عاتملا نم ءيش ىلا جارسلا رثتيف ٠

 . (هتّلع لاوزب مكحلا لوزيف قارحإلا هعم نمؤي ثيحب قثوتسا

 انل اودع راّثلا نوك ىنعم : يبرعلا نبا لاق » : «حتفلا» يف لاق :(ّودع اهّنِإف )

 ال نكل ؛ةعفنم اهب انل تناك ّْنِإو ءودعلا ةافانم انلاومأو اننادبأ يفانت اهن

 ءاهيف ةوادعلا ىنعم دوجول انل ودع اهَّنأ قلطأف «ةطساوب الإ اهنم انل لصحي

 . (ملعأ هّللاو

 :رمع لاق :لاق ءرمع نبا نع ۔ ۱۲۲۰۰

 .(اهورذحاف ودع راثلا َّنِإ»

 .تيبي نأ لبق اهئفطيو ,هلهأ نارين عبتي رمع نبا ناكف

 *٭ حرشلا *

 تقو يأ يف انب تّرفظ اذإ :يأ : (اهورذحاف ودع راّئلا نإ :رمع لاق )

 .(۲۷۰/۲۲) «ةدمع)» .انقلطت الو انقرحت تناك ناکم يأو «تناك
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 .هلبق ام رظناو «ةوبنلا عبن نم اهاقتسا يتلا هدلاو

 : لاق ىسوم يبأ نع -_ 9

 : لاقف هيب يلا كلذب ثّدحف « ليللا نم هلهأ ىلع تيب ةنيدملاب قرتحا
 .(مكنع اهوئفطأف متم اذإف ؛مكل ودع َراَثلا [هذه] نإ

 ك- 55 :م .مونلا يع وتلا قرا كر ال بد( «ةاذيعشبالا ل8 +

 E 1 ح «ةبرشألا

 لاما هل لا اد فح ا اعا ىلع ت ا فرعا

 .مادقتو «ءاطخألا نم ةدافتسالاو رابتعالا هيف : ( مكل ودع َراّثلا هذه نإ

 .موتلا متدرأ اذإ : يأ : متمن اذإف :(مكنع اهرعفطأف محم اذإف)

 ٥۸4 - رطملاب نميتلا باب 6

 : سابع نبا نع 1 ۲

 يجرخأ «يجرس يجرخأ ةيراج اي» :لوقي ءامسلا ترّطم اذإ ناك هنأ

 .[9 :ق] 4 اکرام ءاَم ِءاّمَّسلا نم اََلَرَنو إ» : لوقيو ؛يبايث

 * حرشلا

 :ريطعلا ده وهو كريعلا يا: نميعلا طلاب ميلا تاب

Yé. 



 . اهرطم لَن : يأ :( ءامسلا ترطم اذإ ناك هنأ )

Ts 

E ل 

n 
 بلا رسَحف «رطم هلل يبنلا عم انباصأ» : : لاق هنع هللا يضر - سنا ثيدح

 ع ید لاق ؟تلعف مل : انلق «رطملا هباصأ ىتح هنع هبوث هي دلع
32 

 . ( هبرب

 ٥۸١ - تيبلا ىف طوّسلا قيلعت باب -

Eg OT 

 SS E ا

 ب حرشلا ٭

 : )٤ ۸/١ ثيدحلا مّدقت :( تيبلا يف طوسلا قيلعتب رمأ هب يبنلا نأ)
 .«لجو رع هللا يف مهفخأو «كلهأ نع كاصع عفرت الو»

 رظناو ,(هّللا يف مهفخأو ابدأ كاصع مهنع عفرت الو» :(دنسملا» يفو

 .(؟١؟5) (ءاورإلا»

۳٤١ 



 ٥۸٩ - ليللاب بابلا قلغ باب - ۷

 : هلع هّللا لوسر لاق : لاق هّللادبع نب رباج نع ۔ ۲۰/۰

 نم هللا ثبي ام يردي ال مكدحأ نف ؛ليللا ءوده دعب رمّسلاو مكا

 اوعفطأو ءءانإلا اويفكأو ىءاقسلا اونك وأو «باوبألا اوقّلغ «هقلخ

 .(حيباصملا

 ا الا ويعيش قرنا

 * حرشلا

 فاو حرشلاو و لسالا ذك + اهني لاف نم لاو مكانإو

 هيفو «نالجع نب دمحم هيف نإَف ؛هتاور ضعب نم مهو هّلعلو «؛ كردتسملا»
 .مالك

 نيباب دعب ةيتآلا ةياورلا حيرصو «قايسلا هيلع لدي امك «ريسلا» باوصلاو
 . .ىهتنا ...٠ ليللا ءوده دعب جورخلا اولقأ» : ظفلب

 نول :رّمَّسلا لصأو «ليللاب ثيدحلا وهو ؛ةرماسملا نم ميملا حتفب :رَمَّسلاو
 .(ةياهنلا) .هيف نوثّدحتي اوناك مهَّنَأل ءرمقلا ءوض

 («ةحيحصلا » رظنا «« ليللا ةأده دعب» :ةياور يف :(ليللا ءوده دعب)

 .( ١7699

 ام دعب : يأ «تاكرحلا نع نوكسلا :ءودهلاو ةأدهلا» : (ةياهنلا ١ يف لاق

 .(قرطلا يف فالتخالاو يشملا نع سائلا نكسي

 . قرفيو رشدي :يأ :ثبي : (هَقّلَخ نم هللا ثبي ام يردي ال مكدحأ نف )

YEY 



 هّلل نف » :( 177/9109 هللا ءاش نإ يتآلا هّللادبع نب رباج ثیدح يف

N 
 .اهودشو اهوطبرا : يأ : ( ءاقسلا اوكوأو «باوبألا اوقّلغ)

 مدقتو «هوبلقا : يأ :ءانإلا اوم مك :( حيباصملا اوعفطأو ءانإلا اوعفكأو ١

 .(1؟77077/95/)

 oY - ءاشعلا دنع نايبصلا مض باب - 0۸

 : لاق هلع بتلا نع «رباج نع ۔_ ©

 بهت ةعاس ءءاشعلا  ةروف وأ ةمحف بهذت ىتح مكنايبص اوفك)»
 . «نيطايشلا

 1۹۸4ح «ةبرشألا ك- 75 :م]

 .راشتنالا نع : يأ : ( مكنايبص اوفک )

 ىف لاق : (نيطايشلا بهت ةعاس «ءاشعلا- ةروف وأ ٌةمحف بهذت ىتح )

 نيب ىتلا ةملظلل لاقي «هداوس لّوأو هلابقإ يه :ءاشعلا ةمحف» :(ةياهنلا»

 .(ةَّسَعَسَعلا :ةادّغلاو ةمّئَعلا نيب ىتلا ةملظللو «ةمحفلا : ءاشعلا يتالص

 . دحاو ىنعمب انه ةمحفو ةروفو «هّلوأ ءيش لك روف :ةروف وأ

 نيطايشلا نف «مكنايبص اوّفكف «ليللا حنج ناك اذإ» :«نيحيحصلا » يف

 .(مهوّلخف ءاشعلا نم ًةعاس تبهذ اذإف «ذكنيح رشتنت

YEY 



 .(10) (ةحيحصلا» .(ةَفْطَخو اراشتنا نجلل نإف» : ظفل ىفو

 . ةعرسب ءاليتسالا : ةفطتخلاو

 ٥۸۸ - مئاهبلا نيب شيرحتلا باب - 8

 :رمع نبا نع 25

 .«مئاهبلا نيب شرحي نأ هرك هنأ»

 نبا وع هايج ل تيما عوج مارلل ةناغق اع يرو ءافرقوم ول سنع

 . [ًاعوفرم سابع

 دي حرشلا د

 ؛ضعب ىلع اهضعب جييهتو ءارغإلا وه :( مئاهبلا نيب شرحي نأ هرك هنأ )
 .اهريغو كويدلاو شابكلا نيب لعفي امك

 . ْتَبَع درجم لب «ةدئاف نودب هل باعتإو تاناويحلل ُماليإ هنأ ىهّنلا هجوو

 .( 71١/1٠١ «نوع»

 نيب شيرحتلاب مكنظ امف «مئاهبلا نيب شيرحتلا نع يهنلا درو دق ناك اذإو

 اا نيا دن ناك اذ بيكو را

 « - Oرامحلا قيهنو بلكلا حابن باب - 2/4

 : لاق هع يبثلا نع هللا دبع نب رباج نع - ۱۲۳۳/۷

 «بلك حابن عمّس نمف ,نهّتسي باود هلل نف ؛ءوده دعب جورخلا اولقأ»

E٤ 



 ؛ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذعتسيلف [ ١774 /ليللا نم رامح قاهن وأ
 .«نورت ال ام نوري مهّنإف

 .[4١٠5و ٠٠١۳ ح «مئاهبلاو كيدلا يف ءاج ام ب_- ٠١5 «بدألا ك ١+ :د]

 دب حرشلا *

 .:هلوقب رّبعو «مدقت امك ليللا ءوده دعب :يأ : (ءوده دعب جورخلا اوّلقأ )

 هيف نوذأم هنم دب ال امل جورحلا نأ ىلإ ةراشإ ؛اوجرخت الو نود «اوُلقأ»
 .ريسي فّرصتن (7/7) ۲ ضیف» .بسحف دب هنعام .هنع فکلاب روماملاف

 ىلإ يدوي دق اذهو «نهرشنيو نهقرفي :يأ :(نهّنبي باود هلل نِإف )
 هّللا ثبي ام يردي ال مكدحأ ّنِإف» :ظفلب (١؟0/9484) مدقتو «مكئاذيإ
 .(هقلخ نم

 ةذاعتسالا دييقت هيف :(ليللا نم رامح قاهن وأ ءبلك حابُت عمّس نمف

 .انخيش لوقي هبو «هريغو يراقلا هلاق «ظفللا اذه ناک ليلا

 ذّوعتلاب رمألا ةدئافو ١ :ضايع لاق :( ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذعتسيلف )

 .«كلذ عْفد يف هللا ىلإ اجليف «هتسوسو ّرشو ناطيشلا رش نم ىشخيي ام

 | .هلبق ام رظناو «(( ۳۰۳/۱ (حتف»

 . «اناطيش تر اهّنإف» : يتآلا ثيدحلا يف : ( نورت ال ام نوري مهتإف )

  - o۱۔ ةكيدلا عمس اذإ باب 0۹4۰

 : لاق هنأ هت هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع - ۸

 نم هللا اولّسف اكلم تأر اهّنإف «ليللا نم ةكيدلا حايص متعمس اذإ»

Tio 



 .«ناطيشلا نم هّللاب

 ح ءءاعدلاو رك ذلا ك- 48 :م .مَمُع ملسملا لام ريخ ب ١١ «قلخلا ءدب ك- ه5 :خ]
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 دب حرشلا

 : يضاقلا لاق :(أكّلَم تأر اهّنِإف «ليللا نم ةكّيّدلا حايص مّتعمس اذإ)

 عرضتلاب مهتداهشو مهرافغتساو ءاعدلا ىلع ةكئالملا اا ا ةا

 . باوصلاب ملعأ هّللاو لاق اذك .( دال . (صالخإلاو

 تأر اهَّنِإف ؛ليللا نم ريمحلا قاهن متعمس اذإو ءهلضف ذ نم هّللا اولّسف )
 : Ae ENE ESE) اوؤوعتف ناظم

 ذوعتلا بّسانف نمحرلا نايصعو نايغطلاو يسرنا طل ليلا نورا

 .(كلذ عفدل

 هو”  ةلئاقلا باب - ۲

 :لاق رمع نع ( ديزي نبا وه ) بئاسلا نع ١“

 : لاق ءيفلا ءاف اذإف «شيرق نم لاجر دوعسم نبا باب ىلع دعق امبرد
 .«هماقأ ًالِإ دحأ ىلع رمي ال مث ءناطيشلل وهف یب امف ءاوموق

 ءرعشلا لوقي ساحسحلا ينب ىلوم اذه : ليق ذإ كلذك وهانيب مث : لاق

 : لاقف ؟تلق فيك :لاقف هاعدف
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 . تقدص تقدص «كبسح :لاقف

 دب حرشلا د

 مل نإو راهتلا فصن ةحارتسالا يهو «ةلئاقلا تقو :يأ :( ةلئاقلا باب)

 4 ًاليقُم نسحأوإل : ىلاعتو هناحبس هلوق ليلدب «موناهعم نكي
 .( 07١/4 ) «ضيفلا» رظناو ءاهيف مون ال ةنج لاو ء[ ؟ 4:ناقرفلا ]

 ىف لاق : ( ءىفلا ًءاف اذإف «شيرق نم لاجر دوعسم نبا باب ىلع دعق امر )
 لاوزلا 0 يذلا لّظلل :ليق هنمو «عوجرلا قلا لصأ» : «ةياهنلا»

 ت

 يتآلا رثألا رظناو ءاوليقف اوموق : يأ : ( ناطيشلل وهف يب امف ءاوموق :لاق)

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اذه بقع

 او ةيعرلا ب هن هللا يضر د رحم ةعباتم ةي اقا الإ دخلا ىلع ريال مثز
 .ناطيشلل ةفلاخم و تاعاطلل ًاقيقحت هب ىدتقي نأ ىغبني

 کا لقب یا سب یر اھ و ل وع انس قولا
 : لاقف ؟تلق فيك : لاقف هاعدف

 : (ًايهان ءرملل مالسإلاو بيشلا ىفك  ًايزاغ تْرهَجَت نإ ىميلّس عدو
 ديرب وه ذإ توملاب ندي هّنأل ءيصاعملا فارتقا نع ىهني ام بيشلا يف : يأ

 بنش يشي نأ لبق تمي مل اذإ اذهو

 يهتنيالو «تاوهشلاب راثلا تّقح دقف تاوهشلا حامج حبكي مالسإلا اذكو
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 هللا انلَعِج ءرخآلا مويلاو هللا اهيروووي هان كا لا هذه نع

 .مهنم

 ضرع ةو 6 كيفقكي يآ: ك تا تند فسم :لاقفز

 ناك نإ تقدص :رعاشلل مهلوق هيفو «هكوقتو رمألا ىلوأو ءاملعلا ىلع رعشلا

 .كلذك

 :لاق بئاسلا نع ةياور يفو _ ۹۹

 : لوقيف هنم ًابيرق وأ -راهّنلا فصن انب رمي هنع هللا يضر  رمع ناك

 .(ناطيشللف يقب امف ءاوليقف اوموق»

 + حرشلا هب

TT 
 ال نيطايشلا إف اوُنيق » : هع هلوقل : ( ناطيشللف يقب امف ءاوليقف اوموق

 )١15141(. (ةحيحصلا» يف انخيش هجرخ نسح ثيدح وهو «« ليقت

 ىلع ةناعإلاو تاعاطلل يوقتلاو ندبلا ةحار نم اهيف امل «ةلوليقلاب رمألا هيف

 .ملعأ هّللاو ءناطيشلا دئاكم نم ريذحتلا هيفو «ليللا مايق

  1 1٠لاق سنأ نع :

 (نوليقي مث نوعّمجي اوناک

 .[ةعمجلا دعب ةلئاقلا ب 4١ «ةعمجلا ك-١ :خ ] هانعمب تلق .[خ]]

 لكلا



 یا ے9 یھ

 ىسسمور» ند ےک
COامد ام ماحل - 7762 هعاحن هك ه1:  

 +٭ حرشلا

 .ةعّمجلا ةالص نولصي : يأ :نوعّمَجي :(نوليقي مث نوعمجي اوناك )

 ركبت انک: E ل ناك ديو وعلا )4 ر فتصلملا دنع هظفلو

 .«ليقت مث ةعمجلا ىلإ

 هلع يبثلا عم يلصن انك :لاق لهس نع9 :(541) هلرخآ ظفل يفو
 .(ةلئاقلا نوكت مث «ةعمجلا

 الو ليقن انك امو :ًاضيأ لهس ثيدح نم (575) كلذك هل ظفل يفو

 .(ةعمجلا دعب الإ ىّدغتن

 ةنج- ةلغسأ نع ةعفانلا ةبوجألا) باتك تعش نإ ةدئافلا نم ديزملل رظناو

 نو هال نإ قق )1غ ا او

 :سنأ نع - 1

 رمتلا نم مهيلإ بجعأ- رمخلا تمرح ثيح بارش ةنيدمل لهأل ناك ام

 رم ةحلط يبأ دنع مهو. هل هللا لوسر باحصأ يقسأل يّنِإف ؛رسبلاو

 : لاقف لجر

 .رظنن ىتح وأ ؟ىتم :اولاق امف ««تمرح دق رمخلا ّنإ»

 ءاولستغاو اودربأ ىتح ميلس ّمأ دنع اولاق مث ءاهفرهأ ,سنأ اي :اولاق

TT 
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 .دعب اهومعط امف : سنأ لاق

 EE ةيزرسألا هلو ع قيرظلا يف .e SENI حت

 .[ 705 قف

 + حرشلا د

 رمتلا نم مهيلإ بجعأ و بارش ةنيدمل لهأل ناك ام)

 طولا طرب نأ ليف لكلا ار قوه ةرسلا لاو

 مث تعّلطأ» : ( ةلخنلا لمح بيترت يف لّمجم ) )7١1(: (ةغللا هقف» يف

 ديو ا د ا

 ور يك 4 ةحلط يبأ دنع مهو هلع هللا لوسر باحصأ يقسأل يناف)

 .«اس مهرغصأ انأو ١ : )1۹۸۰ ) ملسمو ( ٠١۸۳ ) « فئصملا حيحص ١ يف

 هيف : (رظنن ىتح وأ ؟یتم :اولاق امف «تمّرح دق ّرمخلا نإ : لاقف ّلجر رم )

 )19٠0/17(. «يوون» .مهدنع ًافورعم ناك اذه ناو دحاولا ربخب لمعلا

 ءاهقِرَأ لصألاو» )78/٠١(: (حتفلا» يف لاق : ( اهفرهأ «سنأ اي :اولاق )

 ةزمهلاب ةملكلا هذه لّمعتسُت ,E o ا ةزمهلا تلدبأف

 .ردان وهو او

 .(اهقرأف» ظفلب ريسفتلا يف يف سنأ نع تباث ةياور يف عقوو

 وهو «سنأ اي لالقلا هذه قرأ :اولاقف) :بيهص نب زيزعلادبع ةياور نمو

 و تا كارو
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 ءاهقرأ ىنعمب زومهم ءافلا رسكب (اهئفُكَأ » بابلا يف ةيناثلا ةياورلا يف عّقوو

 1 1 .ةلامإلا ءافكإلا لصأو

 اذه يف كلام نع ىرخأ ةياور نم «دحاولاربخ ةزاجإ باب ) يف عّقوو

 . (اهرسكاف رارجلا هذه ىلإ مُف» ثيدحلا

 .«ةنيدملا ككس يف ترجف : لاق » :« نيحيحصلا» يف

 .بابلا دهاش اذهو . ةلوليقلا نم اولاق :( ميس ما ددع اولاق مث )

 :اضيأ داربإلاو ءرحلاو جهولا راسكنا : داربإلا : (اولسّمغاو اودّربأ ىتح)

 .دربلا يف لوخدلا

 هلع يبنلا ناك » : لاق كلام نب سنأ نع ( ٩٠٦ ) («فّنصملا حيحص » يف

 ينعي «ةالصلاب دَربأ ر حلا حشا اذإو «ةالصلاب ركب دربلا عشا اذإ

 .ةعمجلا

 . لجرلا لاق امك رّبَخلا اذإف هلع يبنلا ىلإ اوحار مث «ميلس ْمأ مهبط مث )

 .رمخلا ميرحتب اوعمس نأ دعب اهوقاذ ام :يأ :( دعب اهومعط امف :سنأ لاق

 مهتفلاخُمو رماوألل مهنع هللا يضر ةباحصلا ةباجتسا نسُح هيفو

 ش . ءاوهألا

 ايي «نيراّدلا يف ةداعسلا ىلإ اندوقت ةظعو انل ةربع ةصقلا هذه نكتلف

 لاق دقو ءانسفن يف ام رييغت ىلع اننيعتو «ناوهو لذو كَنَض نم هيف نحن امم

 .[1 : دعرلا ]
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O راهنلا رخآ مون باب - o۳ 
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 .«قمح هرخآو ,قلخ هطسوأو «قرخ راهنلا لوأ مون»

 +٭ حرشلا دب

 .«ةياهنلا» . قمحلاو لهجا : قرخلا :( قرح راهثلا لو مون)

 نأ ثنقولا اذه ىف هح ذإ تاعاطلل ولا نامعتسا مدع: كلذ: بع لغلو

 طاشن ىف نوكي .

 ) يدل نت ناك مب همنا كسادك ن1 ؛مودمم قلخ : يأ :(قلخ هطسوأو

 فا «تافاطلاو :تادابعلا ىف طل تفل نم ىقبت امل دا دعتسالا ةيقو

 .«ليقت ال ّنيطايشلا نإف اوُليق» هلبق يذلا بابلا ىف هيلإ راشملا ثيدحلا

 ) ريغ يف ءيشلا عضو :قمحلا ةقيقح » :(ةياهنلا) يف لاق: ( قمح هرخآو

 (هحبقب ملعلا عم ؛هعضوم *

  O OSAيس  aAاملا اس توم

 هّللاو ءرجفلا ةالص هيلع توفي دق امم ؛موُنلا ىلع ىوقي ال كلذ ىلع مغرم وه

 ملأ :

  - 4باب المأدبة  ٤ ه۹

 : لاق نارهم نب نومیَم نع -_ ۳

 : لاق ؟ةبدأملل وعدي رمع نبا ناك له : اعفان تلأس
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 ! ةنيدملا يلع رشحا :لاق مث «هانرحنف ةّرم ريعب هل رّسكنا هّنكل

 ,زبخ اندنع سيل ؟ءيش يأ ىلع ! نمحرلادبع ابأ اي : تلقف : عفان :لاق

 ٠ : لاقف

 نمف «عضبو قرم :لاق وأ «قرَم اذهو «قارع اذه «دمحلا كل ّمهللا»

 .«عدو ءاش نمو «لکأ ءاش

 * حرشلا *

 لادلا حتفب :ةبدأملا :( ؟ةبداملل وعدي رمع نبا ناك له :ًاعفان تلاس

 .(طيسولا ) يف امك اهمضو

 «حتفلا مهضعب اهيف زاجأو «لادلا مض ةبدأملا يف روهشملا) :ريثألا نبا لاقو

 وعدي لجرلا هعنصي يذلا ماعّطلا يهو .«بدألا نم ةّلعفم حتفلاب يه :ليقو

 . سائلا هيلإ

 .(سرع وأ ةوعدل عنص ماعط : ةبدأملا) : (طيحنلا ) يفو

 هنكلا مف EE ةرغريعب ةلرسكلا هل ؛لاقو

 .خلإ. . .رسكنا

 تاس قع خلا هلوقك اذهو ءاهلهأ :يأ : ( !ةنيدملا يلع رشحا : لاق مث )

 لهأ :يأ «[۸۲ :فسوي] ( اهّيف انك يتلا ةيرقلا لأساو  فسوي ةوخإ

 .ةيزقلا

 .نيدلا يف مهناوخإ عامتجا مهبحو مهؤاخسو مهدوج هيفو

 :(ريخ اندع نينا وش ىلا ننال نيسان يوكو :عفان : لاق )
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 وأ «همحل لكأ مظعلا :قرَع عمج :( قارع اذه «دمحلا كل مهللا :لاقف)

 نم ةعطقلا :رسكت دقو حتفلاب :عضبلا :(عضّبو قرم : لاق وأ «قرم اذهو )

 . محللا نم انه دارملاو «هريغو محللا

 ماعّطلا يف ةيرهظملا ءاغلإ هيفو «كرَت :يأ :( عّدَو ءاش نمو «لكأ ءاش نمف)
 و

 .مهرجأ مّظعيل ماعطإلا نم نورثكي كلذب مهف ؛هوحنو بارشلاو

 هوه  ناتخلا باب _ ٥

  WEلاق هِي هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع :

 .«مودقلاب نتتخاو «ةنس نينامث دعب هلع ميهاربإ نتتخا»

 . (اعضوم ينعي هّللادبع وبأ لاق)

 .(ًاليلخ ميهاربإ هللا ةخٌتاو 9 :ىلاعت هللا لوق باب-۸ «ءايبنألا 5٠١-4 :خ]

 ٠١١[. ح «لئاضفلا ك ٤۳ :م

 * حرشلا

 .(« ضيف ) هسفن رکذ ةفلُق عطق : يأ : ( هيت ميهاربإ نئّتخا )

 .نتاخلا اهعطقي ةفشحلا يّطْغُت يتلا ةدلجلا : ةفلقلاو

 «ملسأ اذإ وأ لبق نم نتتخي مل اذإ ريبكلا ناتخ هيف :( ةنس نينامث دعب )

 رمأ ملسأ اذإ لجّرلا ناك » : ىلاعت هللا ءاش نإ باهش نبا لوق يتايسو

 .اريبك ناک نإو «ناتتخالاب
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 ينعي : هّللا دبع وبأ :(اعضوم ينعي هّللا دبع وبأ لاق .مودقلاب نتتخاو )

 للا يجو دفا

 .ماشلاب ناكم وهو :اعضوم ينعي

 عّقوو مودقلا فيفخت ىلع نوقفتم ملسم ةاور» ١177/10(: ) يوونلا لاق
 .هفيفختو هديدشت ىف فالخلا يراخبلا تاياور ىف

 .ريغ ال فيفختلاب مودق اهل لاقي راجنلا ةلآو :اولاق

 «ةيرقلا دارأ ديدشتلاب هاور نمف «فيفختلا هيفف «ماشلاب ناكم مودقلا اّمأو
 ىلعو فيفختلا ىلع نورثكألاو «ةلآلاو ةيرقلا لمتحي فيفختلاب هاور نمو

 . (ةلآلا ةدارإ

 ٥۹۸ - ناتخلا ىف وهللا باب - 55

 :ةمقلع مأ نع _ 6

 نم نهل وعدن الأ :ةشئاعل ليقف «[نتخ] ةشئاع ىخأ تاعب ّنأ»
 .ىلب : تلاق ؟نهيهلي

 كرحيو ىنغتي هتأرف تيبلا يف ةشئاع ترمف نهاتأف يدع ىلإ تلسرأف

 .هوجرخأ !ناطيش «فأ :تلاقف-_ريثك رعش اذ ناكو-ًابَرَط هّسأر

 . (هوجرخأ

 »ب حرشلا د

 .ةأرملا ناتخ هيف : (َّنتْح ةشئاع ىخأ تانب نأ )
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 ىرسأ هّنإف «يكهنت الو ءيمشأف تضَمَخ اذإ) :(/5؟) (ةحيحصلا يف

 .(جورزلل ىظحأو ؛هجولل

 ىف ءاجو بابلا دهاش اذه :( ؟نهيهلي نم نهل وعدن الأ :ةشئاعل ليقف )

 امأو «:ةدسفم هيف يذلا وهللا : مارحلا لب ءامارح وهل لك سيل» : «لضفلا»

 . ( سرفلا بيدأتو ةجوزلل ةبعالملاك

 ىبهذلا ظفل : «(لضفلا» ىف لاق :( يدع ىلإ تلسرأف «ىلب :تلاق)

 ۰ . ( يبارعأ »

 وتلا نا ىف قير مث ندعم باوصلا لعل :انخيش لاقو

 .(ىتغملا نالف»:(۲۲۶/١٠٠)

 و ا ظنا رفا ديرو در هل ا نق ترف فاو

 ترص اذإ توص يهو «تأر امل راذقتسالا هيف : فأ : ( فأ :تلاقف- ريثك رعش

 ا د « ةياهنلا » رك ديم هنأ ملع ؛ناسنإلا هب

 . ناطيش اذه : يأ :( !ناطيش )

 . كلذ ىف ةعراسملاو ركدملا رييغت بوجو هيف : ( هوجرخأ «.هوجرخأ )

 تالآو ءانغو وهل نم هيلع نحن ام اهنع هللا يضر ةشئاع تأر ول اذامو

 هّقفتلاو تاعاّطلا نع انتّمأ تّلَغشأو ؛نجلاو سنإلا نيطايش اهب لغتشا ؛فزع

 اخت هللا نييس ىف ةاهخلاو ويذلا ىف

 مهل ناكو «دالبلا يف اونّكَم دقو ؛مهجارخإب  اهنع هللا يضر-رمأت نيأ
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 هدحو هيلإو ناعتسملا هّللاف !هتوسأو عمتجملا ةودق اوسمأ لب !لزاسملا ىمسأ

 . ىكتشملا هناحبس

 ٦۰۱  ريبكلل ناتخلا باب _ ۷

 :لاق ةريره ىبأ نع - 10/۹4٦

 نينامث كلذ دعب شاع مث ,ةئامو نيرشع نبا وهو « هلع ميهاربإ نتتخا)

 . كنس

 : بيسملا نب ديعس لاق

 لّوأو «براشلا صق نم لّوأو فاضأ نم لّوأو «نتتخا نم لوأ ميهاربإ»

 ؟اذه ام ! براي :لاقف «باش نم لّوأو ,رُفظلا ّصق نم
 .«اراقو يندز ! براي : لاق ءراقو : لاق

 *ب حرشلا وب

 نينامث كلذ دعب شاع مث'ةئامو نيرشع نبا وهو فَي ميهاربإ نما )
 . ةنس نينامث دعب نّئّتخا هلت ميهاربا نأ ثيدح لبق مّدقت دق :(ًةنس

 ناتفخا سيل بلها لاقو e د )١١ «حتفلا» يف ءاج

 «هلعف لثم انيلع بجوي امم ؛نسلا اذه لثم يف- مالسلا ةالصلا هيلع  ميهاربا

 هيلإ هللا ا ا اًمإو ءنينامغلا غلبي ال سائلا نم تومي نم ةّماع ذإ

 .(هب هرمأو كلذب

 يا ضابطا فلاب نا لوا ميهارزا »تنين نب ةيفس لاق

 .همركأو هدنع فيضلا لّرنأ
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 : يأ :( باش نم لوأو ءرُشظلا رمق نم لوأو «براشلا صق نم لوأو)
 . بيشلا هباصأ

 . مدقتو ةنازرلاو ملحلا :راقولا :(راقو : لاق ؟اذه ام !براي : لاقف)

 رجألاب  مالسلاو ةالصلا هيلع  ميهاربا عمط هيف : (ًاراقو يندز !براي :لاق)
 . سفنلا ههركت ءيش يف ولو ؛ديزملا بلطو «باوثلاو

 : لاق [يرصبلا وه] نسحلا نع -_ ۷

 لهأ نم خويش ىلإ دمع (رذدملا نب كلام ينعي) ؟اذهلا نوبجعت امأ»
 نأ ينغلبف ءاتشلا اذهو « ءاونتخف مهب رمأف مهشّتفف ءاوملسأ (ركسك)

 ارشيف امف يشبحلاو يمورلا هلت هللا لوسر عم ملسأ دقلو «تام مهضعب
 .(عءيش نع

 »ب حرشلا د

  لهأ نم خويش ىلإ دمع رذدلا نب كلام ينعي ؟اذهل نوبجمت امأ)

 ؛ةيركسكلا جيرارفلا اهيلإ بسنُي ةعساو ةروك :ركسك: (اومّلسأ  ركسك
 .ادج اهب رثكت اهّنأل

 نأ ىلإ «ناورهنلا يقس رخآ يف يقرشلا بناجلا نم ركسك ةروك دحو
 ةرصبلا اذه ىلع هيف لخدتف «ركسك نم هلك رحبلا يف ةلجد بيصت
 اا سو ايكو

 .ال مآ نونوتخم مُهُأ ملعيل :يأ :(مهشتفف )
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 عم مّلسأ دقلو تام مهضعب نأ ينَغَلبف ىاتشلا اذهو ءاونتخف مهب رمأف)

 لعف ىلع راكنإلا دارأ :( ءيش نع اوشتُف امف يشبحلاو يمورلا هل هللا لوسر
 زفت هباحصأو هلع يِبَّنلا جهنم هللا كمحري  كّسمتف ءاذهب رذنملا نب كلام

 .حلفتو

 اورمأي نأ نم عنمي ال كلذ نكلو ءاوشتفي مل معن :تلق» :انخيش لاق

 رئاسو هؤاقلإ ملسملا ىلع بجي امم ؛هلك رفكلا رعش ءاقلإو لب «ناتخلاب

 :ملسأ لجرل لاق هيم يبنلا نأ هريغو دواد يبأ ثيدح يفف «ةرطفلا لاصخ

 هديؤيو 2( 789 (دواد يبأ حيحص)) رظنا (نتتخاو رفكلا رعش كنع قلأ»

 . (هدعب اا

 : لاق باهش نبا نع _ ۸

 .«ًاريبك ناك نإو ناتتخالاب رمأ مّلسأ اذإ لجرلا ناك

 +« حرشلا وب

 حيخص» رظنا :(ًاريبك ناك إو ناتعخالاب رمأ مّلسأ اذإ لجرلا ناك )

 . ( طبإلا فتنو ربكلا دعب ناتخلا باب) ( ناذئتسالا باتك ) ( فئصملا

 اندنع حجارلاف ناتخلا مكح اًمأو) :8 ص ) (ةئملا مامت ١ ىف انخيش لاق

 «ميقلا نبا ةراقخلاو هتمخأو يعفاشلاو كلامك «روهمج لا بهذم وهو «هبوجو

 ال اهتادرفم تناك ْنِإو يهو ءًاهجو رشع ةسمخ كلذ ىلع ليلدتلا ىف قاسو
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 اهقوسل لاجملا عستتي الو ؛هب ضهني اهعومجم نأ كش الف كلذ ىلع ضهنت

 :نيهجوب اهنم يفتكأف ءانهه اعيمج

 امو ًافينَح ميهاربإ لم عبتا نأ كيلإ انيحوأ مث : ىلاعت هلوق :لوألا
 :NYT لحنلا] 4 نيكرشْلا نم ناك

 اذهو «باعكلا يف روك ذملا ةريره يبأ ثيدح يف امك هلم نم ناتنلاو

e8١/١ ١(. يا ا  

 ٠ مهتم فلقألا نودعب و ي لا نإ ىتح

 (ةفحتلا» باتك عجاريلف اهيلإ راشملا ر یک يلع ودلال ماك نمو

 . [ مّيقلا نبال «دولوملا ماكحأ يف دودوملا ةفحت» :يأ ]1 +( ٠٠ - 57 ص)

 ٠۳“  يبصلا كينحت باب - ۸

 :لاق سنأ نع - 68

 يف هلل يبنلاو «دلو موي هل لَم يتلا ىلإ ةحلط يبأ نب هللا دبعب تبهذ
 : لاقف هل ًاريعب أنهي ةءابع

 .(؟ تارت كعم»

 هاَيِإ نهرجوأو يبصلا اف رغف مث « نهكالف تارمت هتلوانف معن : تلق

 : هلع يِبّنلا لاقف يبصلا ظملتف

 . هَّللادبع هامسو (رمتلا راصنألا بح

 .[7؟ ح «بادآلا ك- 74 :م . دلوي ةادغ دولوملا ةيمست ب ١ ؛ةقيقعلا ك-١7:خ 1
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 كل 22 سند

 ب حرشلا د

 يف هلت يبّنلاو دلو موي هَ يِبّنلا ىلإ ةحلط يبأ نب هللادبعب تبهذ)
 :نارطقلاب ةيللي يأ مول ريع اهب ةءابع

 . (نارطقلا وهو «ءانهلاب هتيلط اذإ ؛هونهأ ريعبلا تأنه » : «ةياهنلا» يف لاق

 «نهعضم : يأ : (نهكالف تارمت هتلوانف «معن :تلق ؟تارمت كعم :لاقف)

 .(ةياهنلا ) . مفلا يف ءيشلا ةرادإ : كوللاو

 . «اهَعضمف هيَ يب كلا اهذخأفو» : « فتصملا حيحص ) يفو

 .همف حتف :يأ :( يبصلا افرغف مث )

 .همف يف ةغوضمملا تارمتلا لخدأ : يأ : (هايإ نهرجوأو )

  : eيأ  e«هبلطل 0 0

E us 

 نك ا ج ©( لا دع امو لا ااا ت كل لاقكو

 ىنعمب رسكلاف اهرسكو ءاحلا مضب ىور : يوونلا لاق» :( )۲۹٤/۱۳ (نوعلا»

 را

 ةداع وأ مزال رمعلا راصنألا بح يأ اعلا يتاحصلاو لوألا يف عقرلاو

 وا . مهرغص نم
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 (زئانجلا ماكحأ» رظنا .«رمتلا راصنألا بح ىلإ اورظنا» :ةياور يفو

(551). 

 ماكحأ» باتك يف اهظافلأو ةصقلا هذه تاياور انخيش عمج دقو اذه

 . تعش نإ اهيلإ عجراف ( ۳١-۳۸ ) (زئانجلا

 .5٠ 4  ةدالولا ىف ءاعدلا باب _ 48

 : لاق َةَرَق نب ةيواعم نع 0 100/0۰

 ,مهتمعطأف ؛ هل يبتلا باحصأ نم ًارقن توعد سايإ يل دلو اّمّل»

 وعدأ نإ ىِإو «متوعد اميف مكل هللا كرابف متوعد دق مكنإ : تلقف ءاوعدف
 . اذكو هلقعو «هنید ىف ريثك ءاعدب هل توعدف : لاق اونُمأف ءاعدب

 .«ذئموي ءاعد هيف فرعتأل ينإف :لاق

 ب حرشلا هب

 مِهُتْمعطاف ؛ هلت يبثلا باحصأ نم ًارقن توعد سايإ يل دلو اّمَل)

 .ةدالولا يف ءاعدلا بابلا دهاش اذه : (اوعدف

 ءاعدب وعدأ نإ ينإو ءمّتوعد اميف مكل هللا كرابف موعد دق مكنإ :تلقف )

 .ةبسانملا هذه لثم يف درفلا ءاعد ىلع ةعامجلا نيمأت هيف : (اونمأف

 نيدلا مهبح هيف“: (اذكو هلّقعو «هنيد يف ريثك ءاعدب هل توعدف :لاق)

 .نيحلاص اونوكي نأ مهئانبال مهؤاعدو كلذ ىلع مهءانبأ مهتيبرتو

 .ءاعدلا ةباجتسال ينعي هّلعل : ( ذكموي ًءاعد هيف فّرعتأل يّنِإف :لاق )
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 ناك اذإ ةدالولا دنع هللا دمح نم باب _ ۰

 “® - ىثنأ وأ اركذ لابي ملو ءايوس

 :لاق ديبع نب ريثك نع 7-2 ۱

 ال (اهلهأ يف ينعي) دولوم مهيف دل اذإ اهنع هللا يضر ةشئاع تناك

 ؟ًايوس قلخ : لوقت «ةيراج الو ًامالغ : لأست

 .(نيملاعلا بر هلل دمحلا» : تلاق ,معن :ليق اذإف

 +٭ حرشلا ٭

 ال اهلهأ يف ينعي دولوم مهيف دلو اذإ اهنع هللا يضر ةشئاع تناك )

 . ىشنأ وأ ًأرَكَذ دولوملا ناكأ يلابت ال : يآ : (؟ةيراج الو ًامالغ : لاست

 ؟اهيف ذوذش ال ةينبلا لماك َقلُخأ :يأ :( ؟ًايوَس قلُخ :لوقت )

 دمح بابلا دهاش اذه : كالا ترهل ةا تلاق «معن :ليق اذإف)

 اوس ناك اذإ ةدالولا دنع ام هللا

 ٠۷“  [ةناعلا قلح ىف يأ ] هيف تقولا باب _ ۹

 : عفان نع -_ ۸۲

 يف دحتسيو «ةليل ةرشع سمخ لك يف هريفاظأ مّلَقُي ناك رمع نبا ّنأ»

 ..«رهش لك
 * حرشلا ٭

 - ةناعلا قلح باب ) لصآلا يف ًاضيأو «ةناعلا قلح :يأ :(هيف تقولا باب )
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 ٠5( فيعضلا مسق نم وهف ًاركنم ًاظفل هيف نال ؛هئيدح عم انخيش هّفدحو .

 ) نم :ريفاظأ : (ةليل ةرشع سمخ لك يف «هريفاظأ مّلَقي ناك رمع نبا نأ

 عمجو ,رافظأ عمجلاو  اهنوكسو ءافلا مضي  رُمَظ «درفملا ذإ «عمجلا عمج غبص
 اطا ميلا

 و

 .(ةياهنلا» ۰

  _ ۲رامقلا باب - ٦۰۸

 : لاق رمع نبا نع “0/463 -. 

 .(رامقلا : رسيملا»

 دب حرشلا د(

 ءرسيملا نم وهف رامق هيف ءيش لكو «حادقلاب رامقلا :رسيملا :(رسيملا)

 . (ةياهنلا» .زوجلاب نايبصلا بعل ىتنع

 افق ی ف هيف ی ا ا

 ۱۰  كرماقأ لاعت :هبحاصل لاق نم باب _ ۳

 ره يبا نع : هلع هللا لوسر لاق : لاق ةري ا نع 14

 لإ هلإ ال :لّقيلف «ىّرعلاو تاللاب : هفلح يف لاقف مكنم فّلح نم»
 .«قدصتيلف كرماقأ لاعت :هبحاصل لاق نمو هللا
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 ناعألا ل ۷ م .ىزعلاو تاللاب فلحي ال ب ۔ ٥ ءروذنلاو ناميألا ك- ۳ :خ]

 .[هح

 دب حرشلا د

 :اهريدقت مسقلل ءابلا :(ىزعلاو تاللاب : هفلح يف لاقف مكنم فّدح نم )

 ناك نم ةنسلأ ىلع يرجي دق اذه ّلعلو ؛ىّرعلاو تاللاب مسقأ هفلح يف لاقف

 . كلذب فلحلا مهدايتعال ؛مالسإلاب دهع ثيدح

 نم باب) :( روذنلاو ناميألا باتك ) ىف :(هحيحص)و ىف فنصملا لاق

 لا تاللاب فّدح نم» : هيَ يبنلا لاقو ؛مالسإلا ةَّلم ىوس ةّلمب فلح

 . (رفكلا ىلإ هبسني ملو . هللا لإ هلإ ال : لّقيلف

 ؛نيهجو ( 58١/5 (ةاقرملا» يف يراقلا ركذو : (هّللا الإ هلإ ال :لّقيلف)

 :وهو امهلوأ امهحجرأ

 ا ی هاون ا ىلع ور یا ىلع ضعي نأ»

 تانسحلا نِإف ؛«تاملكلا كلتل ةراَقَك بتيلف : يأ هللا الإ هلإ ال :لقيلف»

 .(ةلفغلا نم ةبوت اذهف . تاعيسلا نيهذي

 فلح نم» :ًالئاق  مهنع هللا يضر  هباحصأ بطاخي وهو هلت هلوق لّمأتو

 .ىفخي ال امك تالالدلا نم اهل ام اهل (مكنم ) ةملكف (مكنم

 لك سيلو ملعلا مدع وأ لوهذلل ؛ريفكتلا عناوم ءافتنا ققحت ىلع لدي اذهف

 ش )٠۲۲/۳۳(. (ىواتفلا عومجم» يف هللا

 ووتلا لاف ىد لف كاتا لاق ةماعلا لاق نمر
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 هذهب همالك يف هتّميطخل ًاريفكت ةقدصلاب رمأ :ءاملعلا لاق» :( 1١17/11

 فلا

 يذلا باوصلاو ؛هبرماقي نأ رم ام رادقمب قدصتيلف هانعم :يباطخلا لاق

 اع قصب لب رااذقملا كلذي ضحي ال هنأ يدنا هاظ وهو نوقف هيلغ

 .ةقدصلا مسا هيلع قلطني ارب

 .(ءيشب قدصتيلف ملسم اهركذ يتلا رمعم ةياور هديؤيو

 <19” ءاسنلل ءادجلا باب _ ‰4

 )5114/١95((. مدقتملا سنا ثيدح هتحت دنسأ : تلق»

 51١7  ءانغلا باب همه

 : سابع نبا نع ۔_ 26ه

 [:نامقل] ( ثيدحلا وهل يرتشي نم سائلا نمو إ» :لجو زع هلوق يف

 : لاق

 . (ههابشأو ءانغلا»

 دي حرشلا ب

 وهل يرتشي نم سانلا نمو ظ :لجوزع هلوق يف سابع نبا نع)
 ءانغلاو وهللا راتخا نم لك اذه يف لخدي : ( ههابشأو ءانغلا : لاق *« ثيدحلا

 اذه نال ؛(ءارتشالا ) ب درو ظفللا ناك نإو «نآرقلا ىلع فزاعملاو ريمازملاو

 هريسفت يف يدحاولا هلاق .ًاريثك رايتخالاو لادبتسالا يف ركذُي ظفللا

 ردك



 «طيسولا» )۳/٤١(٤(.

 مقرب مدقتو ) ٦۰۳ /۷۸٦(.

 : هع هللا لوسر لاق : لاق بزاع نب ءاربلا نع - ۱۲۹۹/۹۵۰

 .(رش ةرشألاو ءاوملست مالسلا اوشفأ»

 . (ثبعلا :ةرشألا : ةيواعم وبأ لاق)

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 *ب حرشلا ٭

 : (ْتَبَعلا :ةرشألا :ةيواعم وبأ لاق رش ةرَشألاو ءاوملست مالسلا اوشفأ)
 .( طيسولا ) رظناو «هيف ةدئاف ال ام لمعو بعللا : ثّبَعلا

 .(/04-57//810) مقرب مدقتو

 ٥۳٦ - بعل نم مثإ باب بالنرد  518

 : لاق هلع هللا لوسر نأ «يرعشآلا ىسوم ىبأ نع - ۱۲۹/۷

 .(هلوسرو هللا ىصع دقف درنلاب بعل نم»

 «بدألا ك 9*5 :هج . 4978 ح درنلاب بعللا نع يهنلا ب 7 «بدألا ك غ٠ :د]

 .[۳۷۹۲ ح «درثلاب بعللا ب 41

 *ب حرشلا
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 نب ريشدرأ هعّضو برعم :درثلا سوماقلا يف :(ةياهنلا» ىلع قّلعملا لاقو
 .ريشدرنلا : لاقي اذهلو كباب

 «نيصفو ةراجحو قودنص تاذ ةبعل :درتلا» :«طيسولا مجعملا» يف ءاجو

 ارمله ا اه ويست ع ااف لع ر طلا ىلع عمعقت

 6 ةردلاب عل :لاقي .[ ةلواطلا] ب ةماعلا نع و

 ام ىلع هيف ليوعتلا نأل : يزيزعلا لاق» )۲۸۳/٠۳١(: «نوعلا» يف ءاجو

 .(مالزألاک وهف «هوحنو اصحلا : يأ نابعكلا اک

 : لاق دوعسم نب هّللادبع نع ۱۲۷۰/۸

 نم امهّنإف ؛أرجَر نارجزت نيتللا ؛نيَتَموُسوملا نيتبعكلا نيتاهو مكاّيإ

 .(رسيملا

 *# حرشلا د

ك اهدحاو «درنلا يصف :يأ :(نيتبعكلا نيتاهو مكايإ
 ةبعكو بع

 .باعك اهعمجو

 اتملعو (مّسَو ) نم لوعفم مسا «نيتزيمملا نيتمّلعْلا :يأ :(نيَتَموُسوملا)

 . بعاللا لبق نم :یآ : م ارجز نارجزت نيعللا )
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 هللا يضر - رمع نبا لوق مّدقتو «رامقلا نم :يأ :(رسيملا نم امهنإف)

 .(رامقلا :رسيملا» : . امهنع

 ا هازل او دقت عملا ميسي نغير طفت و

 .( ۲۰۰ص )

 : لاق هلت يبنلا نع «( بيّصُخْلا نبا) ةديرب نع - ۱۲۷۱/۹

 .«همدو ريزنخ محل ىف هدي غبص اغ أکف ریشدرنلاب بعل نم»

 1٠١[. ح ءرعشلا باتك  ؛١ :مز

 + حرشلا *

 : يأ :ْغبُص :( همدو ريزنخ محل يف هدي غبص امناكف ريشدرنلاب بعل نم )

 ني ا ف

 همدو ريزنخلا محل يف هدي غبص ىنعمو) )١5/١9(: يوونلا لاق

 هّللاو ءامهلكأ ميرحتب هميرحتل هيبشت وهو ءامهنم هلأ لاح يف

 .(ملعأ

 ءًاسجُن هنوكل امهب غبّصلا صيصختو» )۲۷١/۸(: (ةاقرملا» يف لاق

 .هنع ةبغرلل غلبأ نوكيف

 . ( هنع اريفنت لعفلا كلذ حبق ريوصت هيفو : يبيطلا لاقو
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 نوبعلي نيذلا جارخإو بدألا باب _ ۷

 515 - لطابلا لهأو درتلاب

 :عفان نع -_ ۰

 هبرض «درنلاب بعلي هلهأ نم ًادحأ دجو اذإ ناك رمع نب هّللادبع نأ

 .(اهرسكو

 * حرشلا و

 انه بدألاب دارملا :( لطابلا لهأو درنلاب نوبعلي نيذلا جارخإو بدألا باب )

 .بيذهتلاو ةازاجما

 بدع درت وسل هله ا وح دنع كيو اذإ ناك ليم ی اع أو

 «بيدأتلل مهبرض هيفو «كلذ ىلع رابطصالاو لهألا ةعباتم هيف : (اهّرَسكو

 ىلإ انتويب ةجاح دشأ امو «داسفإلا تاودأ ميطحتو رسّكو ركنملا رييغت هيفو

 !كلذ

E)نا وكلاب  EAAورع ىلع لي شفا  

 يا لب ةدرتلا ىلع رتو رمان وهرب نم كلو ةر ندا ار

 .ةّماعب لطابلا لهأ جارخإو بيدأت نّمضتف «ىرخأ ةيصعم

 : اهنع هللا يضر  ةشئاع نع - ۷4/41

 درت مهدنع اهيف ًاناّكَس اوناك اهراد يف تيب لهأ نأ اهَعَلب هنأ
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 : مهيلإ تلسرأف

 .مهيلع كلذ تركنأو «يراد نم مكئجرخأل .اهوجرخت مل نئل»

 ٭ حرشلا دع

 تّلسرأف ءدِرَن مهدنع اهيف ًاناکس اوناك اهراد يف تيب لهأ نأ اهَعَلب هنأ )

 .درنلا : يأ :اهوجرخت مل نعل :( اهوجرخت مل نعل : مهيلإ

 اذه لثم ىلإ جاتحن مكو : ( مهيلع كلذ تركنأَو «يراد نم مكتجرخأل )
 تاركنملا عقاوُي نمل ؛رودلاو تويبلا نم جارخإلاب راذنإلا هيجوتو راكنإلا
 !اياطخلاو

 : لاق ربج نب موثلک نع _ ۲

 اهل لاقُي ةبعُب نوبعلي شيرق نم لاجر نع ينغلب ءةكم لهأ اي
 9٠[. :ةدئاملا] 4 ٌرسْيَاو ُرْمَحْلا اإل :هّللا لاق_رسعأ ناكو ريشدردلا

 هرّشّبو هرعش يف هّتبقاع ًالإ اهب بعل لجرب ىتوأ ال هّللاب فلحأ ينإو
 دن انآ نلوم تيظعاو

 دب حرشلا دع

 نوبعلي شيرق نم لاجر نع يغلب «ةكم لهأ اي :لاقف ريبزلا نبا انبطخ )
 .ىرسُيلا هديب لمعي يذلا وهو : ( .رسعأ ناكو -ريشدرنلا اهل لاقي ةبعُلب

 سجر يهف ؛رسيملا نم ريشدرنلا :يأ :(( رسيملاو رمخلا اًمثإ» : هّللا لاق)

۷١ 



 .اهباتتحاب اع هللاا ةاطيشلا لمع نم

 : (هرشبو هرعش يف هّنبقاع الإ اهب بعل لجرب ىّنوُأ ال هّللاب فلحأ ي ىنِإو )

 ا

 لازنإو مزحو ىلاعت هلل بضغ نم رمألا ةالو هيلع نوكي نأ يغبني ام هيفو

 .اهقحتسي نمب ةبوقعلا

 يلم دفنا ا یا ااا و نان اول هن لن في

 .( طيسولا» . ةبادو حالسو بايث نم هعم ام :ليتقلا

TT 0ءرامق ريغ امهب بعاللاو  

 .(ريزتخلا مد ىف هدي سماغلاك

 * حرشلا ٠

 .درنلا يصفب : يأ : ( ًارامق نيصفلاب بعاللا )

 مد يف هدي سماغلاك «رامق ريغ امهب بعاللاو «ريزنخلا محل لكآك )

 غّبص اًماكف ؛ريشدرتلاب بعل نّم» :مدقتملا ثيدحلا يف هل هلوقل : (ريزنخلا

 .(همدو ريزنخ محل يف هدي

 بيوبت يف امك درنلا بعال جارخإو بيدأتلا يف رشابم ىنعم هيف سيلو

 .كللذ ىلإ ةغبظل ةراشإ هيف قكلو لا

 قضتري لهف نيرا مط لكاك ةرئاقمةرثلاب بغاللا : تملا اكو

 لس



 نع وقتلوا و و همس اكوا نأ مهنع هللا يضر  ةباحصلا
 !مهسلجم نم هنودعبُيو هنوجرخي مأ لكآلا اذه

 بعل نم) ثيدح ىنعم حيضوت : يهو ىرخأةدئاف رثألا اذه يفو

 الف« ميظع اهّرش رامقلا نال كلذ يف رماقي مل نمل دارلا ذإ ٠ ريشدرنلاب
 همدو ريزنخ محل يف هدب غباصب ًارامق اهب بعل نم هل يلا هبشي نأ لقعي

 كلذ ًاحّضوم رثألا ءاجف اهنايب نم دب ال ىرخأ ةبوقع اهل ةرماقملاف «بسحف
 . ملعأ ىلاعت هّللاو

 ۱۷  نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال باب - ۸

 : لاق هِي 2 هللا: لوو نأ ةريره يبأ نع 7. 6

 .(نيترم رحج نم نمؤملا غدلي الد

 دهزلا ك ٠١ :م .نيترم رح نم نمؤملا غدلي ال ب م «بدألا ۷۸-9 :خ]
 م .[ ٦۳ ح «قئاقرلاو

 ٭ حرشلا د

 ةلمهملا لادلاب_ :غدللا» )555/1١١(: (حتفلا» يف لاق :(غدلي ال)
 نيعلاو ةمجعملا لاذلاب_ عذللاو «مومسلا تاوذ نم نوكي ام ةمجعملا نيغلاو

 :زاثلا نم نوكي امد ةلمهملا

 ال ًارذح ًامزاح نمؤملا نكيل :يأ «رمأ هانعمو ربخ هظقل اذه : يباطخلا لاقو .
 ؛نيدلا رمأ يف كلذ نوكي دقو «ىرخأ دعب ةرم عدخيف ةلفغلا ةيحان نم ىّنْوي

 .«رذحلاب امهالوأ وهو ءايندلا رمأ يف نوكي امك
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 نمؤملا هانعم يفن نيغلا عفرب يور ) :( 55 « 4514/57 ) (ضيفلا١ يف ءاجو

 .ىرخأ دعب ةرم عدخيف ةلفغلا لبق نم ىَنْوَي ال مزاحلا ظّقيتملا

 دعب هوركم يف عقي العل ؛اسّيك انطَف نكيل : يأ يهن (غدلي ال) اهرسكبو

 ت اذإ نفولاه ورجال رونا اکو ا دلا زكا ىف تولطم ادع نااهكو

 .(دوعي الو برطضيو «غيدللاك هبلق ماتی نأ يغبني

 ىلع فوقولا هنكمي هبحاص نأو «هتلزنم نايبو ناميإلا لضف هيف» :(نمؤملا)

 . «ًارارم غدلُي دقف لّفغملا نمؤملا اّمأو «عقيس امم رذحيف ؛رومألا ضماوغ ةفرعم

 1 .ءاملعلا ضعب هلاق

 هنم جرخي ال هنأل ؛بيهرتلاو فيوختلل رحجلا ركذ : (نيترم رحج نم )

 . تايذؤملا الإ ابلاغ

 . «نيترم دحاو رحج نم نمؤملا غدلي ال» : «نيحيحصلا » يف

 ٦۱۸ - ليللاب ىمر نم باب ۔ ۹

 : لاق هم يبنلا نع «ةريره يبأ نع _ 6

 . ( رظن هدانسإ ىف : هّللادبع وبأ لاق)

 . [ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

VE 



 ت

 يما یی ىج
 یی وزا 2 هل

 *ب حرشلا دب

 .اليل هوحنو يسقلاب انتهج ىلإ ىمر : يأ :( ليللاب انامر نم )

 . نارفُكلا ةيآ ناميإلا لهأ ةبراحمو انّيراح هّنأل : (انم سيلف )

 لتاقيو هرصني نأ ملسملا ىلع ملسملا قح نم نأل انجاهنم ىلع سيل وأ

 .هبعري نأ ال «هنود

 عيزفتلا نم هيف امل ؛حازمو راقتحاو ةوادعل مهنم دحأي نيملسملا نم هّلعُف

 )١175/5(. فذحب (ضيف» .عيورتلاو

SSنيم هانعم)  

e TT 

 («ةحيحصلا» يف انخيش لاق :(رظن هدانسإ يف : هّللادبع وبأ لاق)

-(YTTA)[ناميلس يبأ نب ىيحي يأ] ىيحي فعضل كلذو ١ ا  

 O و ل ل

 . ًاعوفرم سابع

 .(تاقث مهلك هلاجر ءحيحص دنس اذهو
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  - ۸۰/۹٦هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع :

 .«انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم»

 ١١٤[. ح «ناميإلا ك- ١ :م]

 حالسلا لمح نَم نأ ثيدحلا ىنعم» :(انم سيلف حالسلا انيلع لّمح نم )

 صقنل ؛ةقيقح نينمؤملا نم سيل صاع وهف ليوأت الو قح ريغب نيملسملا ىلع

 ام اذه لثم يف رظناو . باقع الب قلطملا باوثلا قحتسي هب يذلا بجاولا هناميإ

 )۲۹٤/۱۹(. (ىواتفلا عومجم» يف هللا همحر مالسإلا خيش هلاق

 انتريس ىلع سيل هانعم ليقو ... » :( ۱۰۸/۲ )- هللا همحر  يوونلا لاق

EETو وف نعمل يس  Eل ولا  

 يف عقوأ نوكيل هليوأت نع كسمي لب ينعي  لوقلا اذه سعب :لوقيو ءانيده
 .«ملعأ هّللاو ءرجزلا يف غلبأو سوفنلا

 .(اًنم سيلف فيسلا انيلع لس نَّم ١ :(15) ملسم دنع ظفل يفو

 الع هللا لوسر لاق لاق يسوم ىلا نعد ۷

 .(انم سيلف حالسلا انيلع لمح نمد

 - ١:م .(اتم سيلف حالسلا انيلع لمح نم) : هلع يبنلا لوق ب 7 «نتفلا ك- ٩۲ :خ]

 ١١۳[. ح ,ناميإلا ك
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 دي حرشلا دب

 هل مزاللا لتقلا وأ ةلتاقملا نع لمحل اب ىتك :(حالسلا انيلع لمح نم)

 ْ .ابلاغ

 داري نأ لمتحي : ديعلا قيقد نبا لاق» )١5١/5(: «ضيفلا» يف ءاج

 لمح دارملا نأ لمتحيو ؛هب لاتقلا نع ةيانك نوكيو «عضولا داضي ام لمحلاب
 .هيف ديدشتلاو نيملسملا لاتق ميرحت ىلع ةلالد هيفف ؛ناك امفيكو «هب برضلل

 وأ ليوأت وأ ةبارح مساب نوكي نأ ولخي ال حالسلا لمح :يبرعلا نبا لاقو

 .ةنايد

 ةاغبلا مّهف ؛ةيالو يف ةعزانم وأ «باتكلا يف صن هؤازجف ةبارحل ناك نإف

 ىف براحمكف آلإو «دترمف اهب هانرقك نإف ةعدب تناك نإف ةنايدل وأ «هطرشب

 ؛انتلم ىلع سيل ةدارإ لامتحا عم هقلطأ» :يوانملا لاق :(انم سيلف )

 عيمج معيل ريمضلا عمجو «سانلا ىلع بعرلا لاخدإ نع رجزلا يف ةغلابم

 .(ةمألا

 .هعناوم تفتناو كلذ طورش تققحت اذإ ؛هريفكت نم عنام الو :تلق

 . هلبق ام رظناو

 - هنع هللا يضر  ةريره يبأ ثيدح نم (1/0177) «فتصمل | حيحص » يفو

 لهل يردي أل هلا دب ا ىلع عكا ريشي الاغلاق هلع لا نغ

 . (رانلا نم ةرفح يف عقيف هيدي يف عزي ناطيشلا
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 دبع ضيق هللا دارأ اذإ باب 2 ۰

 519 - ةجاح اهب هل لعج ضرأب

 (ةبحص هل تناكو) هموق نم لجر نع «حيللا يبأ نع - ۸۲/۹3۸

 : هلي يبنلا لاق : لاق

 .(ةجاح اهب هل لعج ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ»

 :[ اهل یک س ی ترت فلانا ءاعتام بد ردقلا تارا ل: كيد

 *ب حرشلا

 ةيمست مدع :(- ٌةبحص هل تناكو هموق نم لجر نع «حيلكا يبأ نع)

 .لودع مهلك ةباحصلا ذإ رضت ال لجرلا

 يتلا ريغ ضرأب :يأ :(ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ : ليَ يبتلا لاق :لاق)

 اه ویش

 یار ےل راھ اهنف قره ا يا اعلاع انيبذلا لكحل

 (ةاقرم)«[ ٤ :نامقل]4 تومت ضْرأ يأب سفن يردت امو#

 )1/. 1 ٠

 A(. 0/1 ) مدقتو

 1۰ - هبوث ىف طختما نم باب 04١

 : ةريره يبأ نع - ۹

 : لاق مث هبوث ىف طحت هنأ
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 ةشئاع ةرجح نيب عرصأ ين ينتيأر «ناتكلا يف طخمعي ةريره وبأ ءخب خب»

 .(عوجلا الإ يب اهو :نونجم :سانلا لوقي ءربنملاو

 . [ ملعلا لهأ قافتا ىلع ضحو هيي يبنلا ركذ ام ب ١1 «ماصتعالا-ك 47 :خ]

 »ب حرشلا د

 اذه داريإ نم فصلا دارم لعل: E ةريره يبأ نع )

 فام برا نا نإ س نأ «بدألا» باتك يف ثيدحلا

 هّللاو «نيرضاحلا هيف يذؤي ناكم يف اذه لعفي اليك ؛بدآلا نم هنأ وأ «بدألل

 ۰ . ملعأ

 دالا تاناكيإلا رر الف لاف هللا لف لج لولا هدو

 .اذه ىلإ انكجلت ال يتلا ةيعانصلاو

 اهدحو لاقت «مُحفو رمألا مُّظَع :يأ :(طيحملا» يف لاق :(خب خب :لاق مث )

 .نكسم يناثلاو نونم لوألا «خب خب :ررکتو

 ةنوَم خيو «ةنونم خيو ةروسكم ختو «ةنكاس ؛خَب :دارفإلا يف لو

 . نيدالشم «خب خبو «نینونم ېب خبو «نینکسم «خب خب :لاقيو . ةمومضم

 ءربنملاو ةشئاع ةرجح نيب عّرصأ ينثيأر «ناّتَكلا يف طّخمعي ةريره وبأ)

 :(1714) (فتصلا حيحص» يف : ( عوج ا الإ يب امو «نونجم :سانلا لوقي

 ايشغَم ةشئاع ةرجح ىلإ هلع هللا لوسر ربنم نيب اميف ٌرخآل يّنِإو ينتيأر دقل»

 نم يب امو نونجم ينأ ىرُيو يقنع ىلع هلجر عضيف يئاجلا ءيجيف «يلع
 .«عوجلا الإ يب : ا
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 مهتبساحمو «معتلا ىلع ىلاعت هللا مهركُشو اينّدلا يف مهدُهُر هيفو

  5باب الوسوسة  ٦۲١

 ۰/ - ۲۸٤ةريره يبأ نع :

 نأو هب مّلكتن نأ بحن ام ًائيش انسفنأ يف دب اَنِإ ! هللا لوسر اي :اولاق

 1 هلا ع لاما

 :لاق معن :اولاق ؟«كلذ متدجو دق وأ» : لاق

 .«ناميإلا حيرص كاذر»

 ۲١۹[. ح ناعإلا ك- ١١ م]

 * حرشلا د

 يف ءاجو ؛راكفألاو سفنلا ثيدح يه :ةسوسللا» ةعوشولا تاز

 نأ ريغ نم ؛سفنلا يف ءيشلا ددرت :ةسوسولا» : ةدايزب «حتفلا» نع ( لضفلا »

 . مزعي نأ الإ هب ذخاؤي الو هدنع ٌرقتسيو هيلإ نئمطي

 ؛نظلا كلذ قفو ىلع ناسللاب لوقلا وأ حراوجلاب لمعلا عقي ىتح :ليقو

 .ةنيب ةحاقوو رّساجت اهب مّلكتلاف ءرعّسلاب رومأم هّلأل

 كرتي نأ هجالعو «نايينلاو اطخلا هنع أشني سفتلا ثيدحب لابا لش معن

 . (رخآ يف لغتشيو هب لاغتشالا

 نار هب لک وا ما ا عننا يف یت تا لر ا واو

TA. 



 يف دجن اَنِإ) )١87(: (ملسم حيحص) يف :(سمشلا هيلع تّعلط ام انل

 .(هب مّلكتي نأ اندحأ مظاعتي ام انسُفنأ

 ؟(هومّثدجو دقو ) :«ملسم حيحص)» يف :( ؟كلذ متدجو دق وا :لاق)

 هنم مكيدافتو هل مكتهارك : يأ : ( نامی إلا حيرص كاذ : لاق «معن :اولاق)

 . ناميإلا حيرص

 ؛ناميإلا حيرص نأ ينعي «ةيانكلا دض وهو «ءيش لك نم صلاخلا :حيرصلاو

 كلذ ريصي ىتح ؛مكسفنأ يف ناطيشلا هيقلي ام لوبَق نم مكعنمي يذلا وه

 .مكسوفن هيلإ نكمطت الو «مکبولق يف نّدكمتت ال ؛ةسوسو

 لعف نم دّلوتت اإ اهّنأل ؛ناميإلا حيرص اهسفن ةسوسولا نأ هانعم سيلو

 با ارو اناعر وكي یک رو قاط

 هحئاصن نم ةدافإلل ؛هنم الب ال اميف هتحراصمو ملاعلا ةعجارم هيفو

 .هتاهيجوتو

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع - <"

 لك قلاخ هللا اذه : اولوقي ىتح «نكي مل اًمع نولأسي ساّنلا حربي نل

 .(! ؟هّللا قّلخ نمف «ءيش
 .[ 511 ح ,ناميإلا ك- ١ :م .لاؤسلا ةرثك نم هركي ام ب۳ «ماصتعالا ك- 31 :خ]

 هب حرشلا *

 .رارمتسالا ديفتو ملسم دنع ةياور يهو «لازي ال :يأ : (ساّنلا حربي نل)
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 قلخ نمف «ءيش لك قلاخ ُهّللا اذه :اولوقي ىتح نكي مل اًّمع نولأسي)
 . (هتنيلو هّللاب لعتسيلف هْغَلِب اذإف ) : «نيحيحصلا » يف : ( !؟هّللا

 لوقي ىتح «مهنيب نولءاستي سائلا كشوي» )١١8(: «ةحيحصلا» يفو

 :اولوقف «كلذ اولاق اذإف ؟لجو رع هللا قلخ نمف ؛قلخلا قّلَخ هللا اذه : مهلئاق

 مث 4 دحأ ًاوُفُك هل نكي ملو «دّلوي ملو دلي مل × دمصلا هللا «دحأ هللا ط

 .«ناطيشلا نم ذعتسيلو ءاثالث هراسي نع مكدحأ لفتيل

 اددع ( !؟هّللا ىلخ نم باوج ) ناونع تحت « ةحيحصلا» يف انخيش ٌركذو

 .مدقتملا ثيدحلا اهنم ثيداحألا نم

 سوسو نم ىلع بجي هثأ ىلع ةحيحصلا ثيداحألا هذه تلد و : لاق مث

 ءاج امب ؛هتباجإ ىلإ هتلداجم نع فرصني نأ ؟هَّللا قلخ نم : هلوقب ناطيشلا هيلإ

 :لوقي نأ اهتصالخو «ةروكذملا ثيداحألا يف

 هل نكي ملو «دّلوي ملو دلي مل ءدمصلا هللا ءدحأ هللا ءهلّسْرو هّللاب تنمآ

 يح وفق

 نع يهتتني مث «ناطيشلا نم هّللاب ذيعتسيو ءاثالث هراسي نع لفي مث
 . ةسوسولا عم قايسنالا

 نأ دب ال هنأ ؛كلذ يف ًاصلخُم «هلوسرو هلل ةعاط ؛كلذ لّعف نم نأ دقتعأو

 . (هنع بهذي كلذ نإف» : هلع هلوقل ؛هناطيش رحدنيو «هنع ةسوسولا بهذت

 يف ةيلقعلا ةلداجملا نم ةسوسولل عطقأو عفنأ ميركلا يوبنلا ميلعتلا اذهو

 يف سانلا رثكأ نأ فسؤملا نمو ءاهلثم يف عفنت امَّلق ةلداجما نف ؛ةّيضقلا هذه

 !مركلا يوبنلا ميلعتلا اذه نع ةلفغ
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 اهيف نإف ؛اهب اولمعاو «مكّيبن ةَنس ىلإ اوفّرعتو !نوملسملا اهيأ اوهبنتف
 .مكزعو مك ءافش

 ذعتسيلف» : هيت هلوق يف : يباطخلا لاق ) : ( ۲۷۳/٠١ ) (حتفلا) يف ءاجو

 هنع لْزَي مل اذإ ِهّللاب ذيعتسيو ,رطاخلا كلذ يف رّكفتلا كرتي : يأ : « هتنيلو هّللاب
 هسوسوُي ام لك نع ىلاعت هللا ءانغتساب ملعلا نأ كلذ يف ةمكحلاو ,رّكفتلا
 كلذ نم ءيش عقو نإف «ةرظانملاو جاجتحالل جاتحي ال ؛يرورض رمأ ناطيشلا

 دجي ةجحب ضروع امهمف «ةيهانتم ريغ يهو «ناطيشلا ةسوسو نم وهف
 الف «هتنتف نم ملس نإ تقولا عيضيف عيضيف ا ا يتم

 : ىلاعت لاق امك ؛هب ةذاعتسالاب ىلاعت هللا ىلإ ءاجلإلا نم ىوقأ هعفد يف ريبدت
 . «ةيآلا ١ ۲١[ : فارعألا] 4 هّللاب ذعتساف غزت ناطيَشلا نم كَتْغَرني امإو

 ثالثلا تافصلا » : (دحألا هللا : لقيلف» : هيف يذلا ثيدحلا حرش يف لاقو

 افراق نركب نأ رر ا ىلا هللا نا ىلع ةهبنم

 “۲۲  نظلا باب ۔_ ۳

  AVYلاق هع هني هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع - يد :

 الواوسّسجَت الو ثيدحلا بذكأ َنظلا إف ,نظلاو مكايإ»
  هّللا دابع_اونوكو ءاوضغابت الو ءاودساحت الو ءاوربادت الو ءاوسفانت

 .(اناوخإ

 ؛ه :م . 4 نظلا نم ًاريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيأ اي إل ب_ هر «بدألا ۷۸-4 :خ]
 .[۲۸ ح «بادآلا ةلصلاو َربلا ك-

YAY 



 هي حرشلا

 .(9١1؟  ءانحشلا باب ۱۹۸ ) بابلا رظنا : ( نظلا باب)

 الو ءاوسفانَت الو اوسّسجت الو «ثيدحلا بذكأ نظلا نإف «نظلاو مكايإ)

 يف :(اناوخإ. هللا ةابع-اونوكو ءاوضغابت الو ءاودساحت الو ءاوربادت

 ريع الو ارد ااا

 ام رثكأو رومألا نطاوب نع شيتفتلا : ميجلاب سّسسجتلا» : (ةياهنلا) يف لاق

 .رّشلا يف لاقي

 .ريخلا رس بحاص : سوماتلاو .ٌرشلا رس بحاص :سوساج او

 ليقو .هسفنل هبلطي نأ ءاحلابو «هريغل هبلطي نأ ميجلاب سسجتلا :ليقو

 يف دحاو امهانعم :ليقو «عامتسالا :ءاحلابو «تاروعلا نع ثحبلا : ميج اب

 راسا فرق بات

 : لاق سنا نع - ۲۳

 هلي يبنلا هاعدف «لجر هب رم ذإ «هئاسن نم ةأرما عم هِيَ هِي يبنلا امديب

 :لاقف

 ! (ةنالف ىتجوز هذه «نالف ايو

 : لاق « كب َنظأ نكأ ملف هب نظأ تنك نم : لاق

 .(مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نإ

 .[ 41159 ح ؛«يرارذلا يف ب ١07 «ةتسلا ك- 79 :د . 75 ح «مالسلا ك- 59 :م]
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 ٭ حرشلا د

 هلل يبثلا هاعدف «لجر هب رم ذإ هئاسن نم ةأرسا عم هلت يبنلا امديب )

 تنب ةّيفص اهّنإ) : :ملسم ةياور يف :( !ةنالف يتجوز هذه «نالف اي :لاقف

 اي كب نظأ نأ نكمي ال :يأ :( كب ّنظأ ْنكأ ملف هب ّنظأ تنك ْنَم :لاق)

 اكلنا لوني

 . يرسي : يأ :( يرجي ناطيشلا نإ :لاق)

 : فذحب ( ۲٤۲٣۰۲٤٥/۱ ) «ةاقرملا» يف لاق : ( مدلا ىرجم مدآ نبا نم )

ردصم اّمِإ ىرجماو «هقورع عيمج يف : يأ»
 مدلا نايرج | لثم يرجي : يأ يميم 

ألا يف مَدلاك هيرب سحب ال هنأ ىف
وغإ نم هنّکمت نع ةيانك وهف « ءاضع

 ءا

 . هلالضإو ناسنإلا

وغشم تنأو غراف ناطيشلا : لاق ثيح ذاعم نب ىيحي قدص دقلو
 وهو «ل

0 

eTا ا ا ااا د  si}: 

[YY : E 

 .(مدلا هيف يرجي ثيح ناسنإلا

طايشلا نف «ةقيقحلا ىلع ثيدحلا اذه لسع نطفي < كلف
 ىلع ةرداق ني
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 . اهموسُج يف مظاعتتو رغاصتت يهف «لكشتلا
 هتياد ترّثعف هلق يِبَنلا فيدر تنك » :لاق لجر نع «حيلملا يبأ نعف

 : لاقف « ناطّيشلا سعت :تلقف

 لثم نوكي ىتح مظاعت كلذ تلف اذإ كإف «ناطّيشلا سعت ::لقتال»

 ىتح رّغاصت كلذ تل اذإ كإف هللا مساب : رد كتر يقرا لوقيو «تيبلا
 :«بابذلا لم نوكي

 جيرخت رظناو ءامهريغو حيحص دنسب دواد وبأو دمحأ مامإلا هجرخأ

 .(۲۳۷) مقرب (بيطلا ملكلا»

 : لاق ؛صاعلا يبأ نب نامثع نع :( ۲۸١۸ ) (هجام نبا ننس حيحص » يفو

 يف ءيش يل ضرعي لعج «فئاطلا ىلع هي هللا لوسر ينلَّمعتسا امل »
 هَّللا لوسر ىلإ تلحر ؛كلذ تيأر اًملف . يلصأ ام يردأ ام ىتح «يتالص
 : لاق . هلل

 اي :تلق ؟كب ءاَج ام :لاق !هَّللا لوسر اي !معن :تلق ؟صاعلا يبأ نبا
 . يلصُأ ام يردأ ام ىتح «يتاولص يف ءيش يل ضرع !هللا لوسر

 . ةندا ؛ناطيشلا كاذ : لاق

 لفتو «هدیب يردص برضف «لاق «يمدق رودص ىلع تسلجف «هنم توندف
 .!هّللا ودع .جرخا :لاقو «يمف يف

 .«كلمعب قُل :لاق مث .تارم ثالث كلذ لعفف

 يللا ناك :تلاق ييح تدب ةيفص نع» )7١1175(: (ملسم حيحص) يف
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 يعم ماقف «بلقنأل ْتمُك مث هُمْنَدحف ءاليل هروزأ هّئيتأف ءًافكَتعُم هل

 TT اد يف اهتکسم ناكو

 .يبح تسب ةيفص اهّنِإ ءامكلسر ىلع : يع ل يبنلا لاقف . اًضربما هلع يبنلا"“

 1 هللا لوسر ان للا تاحنس اف

 .(ًائيش :لاق وأ ءارش امكبولُق يف

 ٤ لاق هّللادبع نع ۔_ :

 .«قراسلا نم مظعأ ريصي ىتح ىنظتي هنم قورسملا لازي امو

 +٭ حرشلا

 : يأ: ىنظتي : (قراعتلا نم طع ري يخ نظتي هنم قورسملا لازي ام )

Eناسللا يف لاق :  ENتننظت هلصاو «تنَئَظ نم تیت : » 

 ا اهادحإ تبلّقف «تانونلا ترّثكف

 .تانونلا ىدحإ نم لدبأف ا ااو ظل نأ ينظتلا : يرهزألا لاق

 . «ضْضَقَت نم ىّضقت لثم وهو «ءاي

 ٦۲٤ - طبإلا فتن باب _ ‰4

 اق هب يبنلا نع «ةريره يبأ نع -

 «براشلا صقو « طبإلا فتنو دادحتسالاو «ناتخلا :سمخ ةرطفلا»
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 .(رافظألا ميلقتو

 .[هدوو 49 ح ؛ةراهطلا ك ۲ :م . براشلا صق ب 51 «سابللا ك -۷۷ :خ]

 : ةريره يبأ نع رخآ قيرط نمو

 ` قلحو «طبإلا فتنو «براشلا صقو ,رافظألا ميلقت : ةرطفلا نم سمخ»

 .(ناتخلاو ةناعلا

 . [هلبق يذلا عوفرملا حصألاو ءًافوقوم دانسإلا حيحص]

 نب حرشلا د

 ق د *( سمت قلا

 ًادادحتسا ىس «ةناعلا قلح : يأ :دادحتسالا :(ذادحتسالاو اتخلا )
 .مدقتو.«ةديدحلا لامعتسال

 ىوحنو قلحلاك ؛فتنلا ريغب هتلازإ يف ملعلا لهأ فلتخا :(طبإلا فتنو)
 .هزجي مل نم مهنمو ؛هزاجأ نم مهنمف

 ةهيركلا ةحئارلل لحم هنأ هفتن يف ةمكحلا» )٠٠١/۸(: «ةفحتلا» يف ءاجو

 هيف عرشف «جيهيو دّبلتيف هيف قرَعلاب عمشجي يذلا خسولا نم كلذ اشدي ار
 رعشلا يّوَقُي ِهَنِإف قلحلا فالخب هب ةحئارلا فختف هفعضي يذلا فتتنلا

 . كلذل ةحئارلا رّثكتف «هجيهيو

 ىلإ رظن نمو «فتنلا عم فقو ظفللا ىلإ رظن نم : ديعلا قيقد نبا لاقو

 رك ذف «ىنعملا ةهج ب نم دوصقم فعنلا نأ نيب نکل روحا كارم
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 اناس عم ليما اذإ صّنلا دروم ّنإف ءلَمهُي ال رهاظ ىنعم وهو : لاق

 .(كرتي ال مكُحلا يف ادوصقم نوكي نأ لمتحي

 ريغ نم ايلعلا ةّفّشلا ىلع تبانلا رعشلا عطَق :يأ :( براشلا صقو)

 .(ةفحت ) . لاصعتسا

 .اهصق :يأ : (رافظألا ميلقتو )

 2 1 3. م. 3-3 2 1“ . ت 01 008

 صقو «رافظألا ميلقت :ةرطفلا نم سمخ : ةريره يبأ نع رخآ قيرط نمو )

 عمتجي يذلا رعشلا :ةناعلا :(ناتخلاو «ةناعلا قلحو ء«طبإلا فتنو «براشلا
 . ةأرملا وأ لجرلا جرف لوح

 “۲۷  زوجلاب نايبصلا بعل باب . 6

 : لاق [ يعخّنلا ديزي نبا وه] ميهاربإ نع .- 5

 .«بالكلا ريغ اهلك ِبَعّللا يف انل نوصّخَري انباحصأ ناك

 ْ . (نايبصلل ىنعي : هّللادبع وبأ لاق)

 »ب حرشلا د

 : هّللادبع وب لاق . بالكلا ريغ اهلك بَّعْللا يف انل نوِصّخَرُي انباحصأ ناك )

 بعل زاوج نيبيل بابلا اذه تحت رثآلا اذه فنصملا داريإ :( نايبصلل ينعي

 اذه تقو.لوطي ًالاو ةرماقم هيف نركت الا دب ال نكلو زر اب نايبصلا

 يتلا تاعاّطلا نع مهلغشي الأو «مهربک يف كلذ ىلع اوداتعي اليك ا

 ش .ملعأ هّللاو ءاهيلع نوبرتي وأ اهئادأ نم نونگمتی
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 هفذح دقو ؛بابلا اذه نم يناثلا صنلا وهو (۳۹۸/۲۸۳) ثيدحلا مدقتو
 تنك و :تلاق- اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدح نم «رركم هّنأل انخيش
 هللا لوسر ناكف « يعم نبعلي بحاوص يل ناكو هيَ يبتلا دنع تانبلاب بعلأ

 . « يعم نيعليف يل نُهبْرَسُيَف هنم نعمقني لحد اذإ هلل
 . «ناملغلا عم بعل انأو هل هللا لوسر يلع ىتأ» :سنأ ثيدح يفو

 )١14857(. ملسم هجرخأ

 YA“ - مامَحلا حبذ باب 645

 : لاق ةريره يبأ نع - 1/17 / 1١٠٠١

 . «ةناطيش عبتي ناطيش»

 س «بدألا ۳ :ەج ا غ0 َح «مامحلاب بعللا ب هال بدألا ك ٠ :د]

 Y1] ْح «مامحلاب بعللا

 ب حرشلا د“

 لجرلا اذه : يأ : ای لاق ةمامح عبي الجر هلي لَم هّللا لوسر ىأر )

 نع هضارعإو قحلا نع هتدعابمل ًاناطيش ها اًمإو ؛ةمامحلا كلت عبتي يذلا

 )١59/14(. «ضيف» .هينعي ال اب هلاغتشاو ةدابعلا

 او ا ع دملا مينا نمر: للك لاك فانا اذه وو تلت

 .( ١7/7

 .ريخلا نع دعبلا دارملاو نطشلا نم : ناطيشلاو
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 مع امو ىلا كد افغا اه ا ةناطيش هانم : (ةناطيش عبتي)

 .«ضيف » .نيرادلا حالص نم همهي

 زئاج بتكلا لمح وأ سنألا وأ ضيبلاو خرفلل مامحلا ذاختا» :يوونلا لاق

 .(؟١4 1/4 (ةاقرملا» ىف يراقلا هركذ . ( ةهارك الب

 وهف ةجاح هل تناك نم باب ر ۷

 “۲۹ ۔ هيلإ بهذي نأ قحأ

 :تباث نب ديز نع 2

 دي ىف هسأرو هل نذأف ءاموي هيلع نذأتسي هءاج باطخلا نب رمع نأ
 ۰ 1 : رمع هل لاقف ؛هّسأر عزف « هّلُجرُن هل ةيراج

 :لاقف «كلّجَرت اهعد

 : رمع لاقف ؛ كتئج يلإ تلسرأ ول «نينمؤملا ريمأ اي

 .«يل ةجاحلا اثإ»

 # حرشلا د

 ةيراج دي يف هّسأرو هل نذأف ءأموي هيلع نذأتسي هًءاج باطخلا َنبَّرمع نأ

 .هنيسحتو هفيظنتو رعشلا حيرست : ليجرتلاو لجرتلا : ( هّسأر عّرنف «هلُجِرُت هل
 .(ةياهنلا»

 ي وا «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف Ik اهعد :رمع هل لاقف)

 هل تناك نم :بابلا دهاش عضوم انه : ( يل ةجاحلا اإ :رمع لاقف «كععج
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 ريقوتو ءاضعب مهضعب ةباحصلا مارتحاو «هقلخ نسحو رمع عضاوت هيفو

 يع ا لوسر يف نآل نقولا اذه لغم ع ن زب نأ بجعالو

 ی ا

 هاور ام اهنم هلع هللا لوسرب ىدتقيو اهب ىَّساَتُي ىتلا فقاوملا رثكأ امو

 - ريعب ىلع ةثالث لك «ردب موي انكو : لاق هنع هللا ىضر  دوعسم نب هّللادبع

 . هع هللا لوسر يليمز بلاط يبأ نب يلعو ةبابل وبأ ناكو  نوبقاعتي يأ

 ..ابكار لظيل- كنع ىشمن نحن : هل الاقف هت هللا لوسر ةبقع تناكف :لاق

 !!(امكنم رجألا نع ىنغأب انأ الو «ىشملا ىلع ىنم ىوقأب امتنأ ام :لاقف

 هدنسو) : (ةريسلا هقف جيرخت ) يف انخيش لاقو «هدنسم يف دمحأ هجرخأ

 .(ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو مكاحلا هجرخلأو نسح

 موقلا لجرلا ثدح اذإ باب _ ۸

 8١<  دحاو ىلع لبقيال

 نكلو «دحاولا لجرلا ىلع لبقي ال نأ لجرلا ثّدَح اذإ نوّبحي اوناك»

 .«مهمعيل

 * حرشلا د

 نكلو «دحاولا لجرلا ىلع لبقي ال نأ لجرلا ثّدَح اذإ نوّبحي اوناك )
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 .نيعم صخش صيصخت نود هتافتلاو هلابقإب نيرضاحلا معيل : يأ :( 3 :

 ارو دي رك

 ۳۲ ۔ رظنلا لوضُف باب 8

 : لاق ليذهلا يبأ نبا نع - ۲۰۰

 لحد اًملف «هباحصأ نم ّلجر هعمو الجر [دوعسم نبا وه] هّللادبع داع

 :هَّللادبع هل لاقف ءرّظني هبحاص لعج راّدلا

 .«كل ًاريخ ناك كانيع تأّقفت ول هّللاو»

 دب حرشلا د(

 لَخد اًملف «هباحصأ نم ٌلجر هعمو ءالجر  دوعسم نبا وه هّللادبع داع )

 ر نك ةاييض تا رل ر ا ا لاكش طير اف لم لا

 تاّقفت ولف «تاعاّطلل قلُخ اًعإو لوضف يف كرّصب تلَعج كّنأل : يأ :(كل

 . يصاعملاو ماثآلا يف عوقولا نم كل ًاريخ ناك

 نأ هلع هّللا لوسر ىلوم نابوث ثيدح :(۱۰۹۳/۸۳۱) مقرب مدقتو

 «نذاتسي ىتح تيب فوج ىلإ رظني نأ ملسم ءىرمال لحي ال١ : لاق هِي یبنلا

 .(لّخد دقف لعف نإف

 علطا الجر ناو + دعس نب ليتم كيالح 761 1053 مقرب ًاضيأ مدعو

 هآر اًملف «هسأر هب كحي ىردم هل يبنلا عمو هيَ ّيِبَّنلا باب يف رحُج نم

 :كاديع ىف هي تعطل ينطق كلا معا ولا لاق كل يلا
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 . (رصبلا لجأ نم نذإلا لعج امم : هي ىبتلا لاقو

 ١  2عفان نع :

 ًاقوط مهل مداخ ىلع اوأرف «رمع نبا ىلع اولَخد قارعلا لهأ نم ارفن نأ

 : لاقف ! ضعب ىلإ مهضعب رظنف «بهذ نم

 .«؟رشلل مكنطفأ امد

 دب حرشلا ي

 نم اقوط مهل مداخ ىلع اوأرف مع نبا ىلع اولَخَد قارعلا لهأ نم ًارفن نأ )

 .امهنع هللا يضر «رمع نبا : يأ :( :لاقف !ضعب ىلإ مهضعب رظنف «بَهَذ

 رظنلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ًرشلل مكهابتنا دشأ ام : يأ :(؟رشلل مكتطفأ ام)

 . ملعأ  ىلاعت  هللاو رظنلا لوضف : دهاشلا عضوم اذهو «ركنم رييغتل نكي مل

 ۳۳  مالكلا لوضف باب - ۰

 ٠۳١۸/۲ - لاق هت يبنلا نع «ةريره يبأ نع :

 مهنساحأ يِتّمأ رايخو ,نوقهيقتملا «نوقدشعملا «نوراثرثلا يتَمأ رارش»

 .«اقالخأ

 «ةلّصلاو ّربلا ك- 5 :ت] ١ .[رباج نع - قالخألا يلاعم يف ءاج ام ب

 ككتاب
 ( ةرثرشلاو «مالكلا يف نوراشكملا :يأ : نوراثرشلا : (نوراثرفلا يتمأ رارش
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 (ضيفو» E ع اس دعب نلفت هديدرتو مالكلا توص

 ):/٠66(.

 ريغ نم مالكلا يف نوعّسوتملا مهو :(ةياهنلا» يف لاق :( نوقدشملا )

 .زارتحاو طايتحا

 مهبهقدش يولي نفانلاب يردي كسلا قون سلا دازأ لیکر

 .(مهيلعو

 («مهتنسلا نووليو ؛مهقادشأ لكي نوملكتلا : يأ ١ :«ضيفلا» ىف لاق

 وه وأ ءهيقدش هب يوليف مالكلا يف فلكتي يذلا وهو قدشتم عمج

 ‹«مههاوف هب نوحتفيو مالكلا يف نوعسوتي نيذلا مه :(نوقهيقتملا)

 .«ةياهنلا» .عاستالاو ءالتمالا وهو قهقلا نم ذوخأم

 (57//) «لامكإلا لامكإ» يف ءاج :(ًاقالخأ مهنساحأ يتّمأ رايخو)

 رهو يايلوألاو مالسلا مهيلع ءايبنألا و او : فذحبب

 ددوتلاو رشبلاو ليمجل اب سانلا ةقلاخمو ءاهمومذم ىفرط نيب اهلادتعا

 ةلاطتسالا كرتو «هراكملا يف ربصلاو ملحلاو مهيلع قافشإلاو «مهل لامتحالاو

 هّللا لاق «ةظلغلاو ةطالسلاو بضغلا لامعتساو ةذخاؤملاو سانلا ىلع ربكلاو

 :نارمع لآ] # كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اًظَف تنك ولو ] : ىلاعت

8]. 

 هريخ ناك رثكأ هيف قلا نسُح ناك نمف :( ٤٦٤/۳ ) «ضیفلا» ىف لاق

 ش نا اا هذ د ظنا عرقا
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 َيَرَجا» ا
 ىف وز 2 هج

 ٣٤“  نيهجولا يذ باب  هها

 .(( )105/15١5 مقرب مدقتملا ةريره يبأ ثيدح دنسأ : تلق»

  نيهجولا يذ مثإ باب 5

 :لونقي هل يبنلا تحمس : لاق ا ا 141 ةيرقبا#ا

 .«ران نم ةمايقلا موي ناناسل هل ناك ايندلا يف نيهجو اذ ناك نّم»

 .«مهنم اذهد :لاق ءامخض ناك لجر رمف

 .[ 183077 ح ؛نيهجولا يذ يف ب ٤ بدألا كل ٤١ :د]

 * حرشلا

 نودع س واو لك عين ذاك لف یھ (اينادلا يف نيهجو اذ ناك نم )
 E اذ دنع اذوأ ءاذ دنع اذ مذيو تا دعي هيتس هلاك

 و ف قدور و

 دنع ناسل هل ايندلا يف ناك امك :يأ : (ٍران نم ةمايقلا موي ناناسل هل ناك )

 نامي AA ةفئاط لك

 هللا لوسر لوق اوربدتيلف الأ !ًاداسف ضرألا يف اوثاع نيذلا ءالؤه رثكأ امو

 نوّمنيو نونتفيو نوقفاني امديح ؛«ران نم ةمايقلا موي ناناسل هل ناك :  هل

 0 !نونمؤي هدعب ثيدح يأبف

 وطي امر: يجوب هلاقا#ع ميلي اک لاق ام ناك ل يجر ھر

 ٤[. 0 :مجنلا] © ىحوي يحو الإ وه نإ د ىوُهْلا نع
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 تقر
 ّئلجا> يري لج

 يوجه و

 <56  هرش ىقتي نم سانلا رش باب ۔ ۴۳

 :ةشئاع نع 2 ٤4

 : لاقف هلت ئبَّنلا ىلع لجر نذأتسا»

 .(ةريشعلا وخأ سعب هل اونذئا»

 ‹(۳۳۸/ هيلإ طسبنا :ةيناث قيرط ىفو ) مالكلا هل نالأ ؛لخد اًملف

 : لاق ؟ مالكلا تنلأ مث ,تلق يذلا تلق ! هّللا لوسر اي : تلقف

 ءاقتا (ساّنلا هَعَدَو وأ) سائلا هكرت نم سالا رش نإ !ةشئاع :يأ»
3 

 . (هشحف

 ١ («شحفتملا شحافلا بحي ال هللا نإ :ةثلاث قيرط ىفو .

 الو اشحاف هلت يِبَّنلا نكي مل ب۔۳۸ «بدألا ۷۸-4 :خ]  ETS:م ٤٥ ربلا ك

 ح ءةلّصلاو 117 .

 * حرشلا دب

 دارملا : ( ةريشعلا وخأ سعب هل اونّذئا :لامف هلع يبنلا ىلع لجر تّداتسا)

 .(«يوون» .اهنم لجرلا اذه سعب :يأ هتليبق ةريشعلاب

 حيحص » يف ا : ةيناث قيرط يفو  مالكلا هل نالأ ؛لَخد اًملف)

 .«هيلإ طسبناو ههجو يف هت يبنلا َقّلُطَت » :( ۳٠۳۲ ) « فّنصملا

 لسرتسم : يأ قيلطو قلط ههجو :لاقي ء«ههجو ةقالط هل ىدبأ : يأ

 . ةريشعلا وخأ سعب تلق :يأ : ( تلق يذلا تلق ا!هَّللا لوسر اي :تلقف)
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 .همامأ : يأ :(؟مالكلا تنلأ مث)

 ِءاَقَّتا ساّنلا ُهَعَدَو وأ  ساّنلا هكرت نم سالا رش نإ !ةشئاع :يأ :لاق)
 روك ذملا نال همالك حبق : يأ (هّرش ءاقتا» :(فّنصملا حيحص» يف : ( هشحُف

 يف ناش دانك

 نبا ةنييع وه لجرلا اذه : ضايع يضاقلا لاق» )١44/١(: يوونلا لاق
 نأ هَ يبتلا داراف «مالسإلا رهظأ دق ناك نإو ذعنيح مّلسأ ندي مر صح
 . هلاح فرعي مل نم هب ٌرتغي الو ساّنلا هفرعيل هلاح نيب

 ًدتراو «هنامإ فعض ىلع لد ام هدعبو هلع يبنلا ةايح يف هنم ناكو :لاق
 .هنع هللا يضر «ركب يبأ ىلإ اريسأ هب ءيجو «نيدترملا عم

 ا فا رع حلا رج لل ا ادع
 . مالسإلا ىلع ةلاثمألو هل ًاقّلأت لوقلا هل نالأ امو فّصو

 «هقسف نلعملا قسافلا ةبيغ زاوجو ُهّشحُم ىقتي نم ةارادم ثيدحلا اذه يفو

 .هنم ريذحتلا ىلإ سائلا جاتحي نمو

 اإ هافق ىف الو ههجو يف هيلع ىنثأ هنأ ركذ الو هلع يبنلا هحدمب ملو
 | . «مالكلا نيل عم ايندلا نم ءيشب 6

 زاوج ثيدحلا يف : يبطرقلا لاق» :( ٠٠٤/٠٠١ ) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 ىلإ ءاعدلاو مكحلا يف روجلا نم كلذ وحنو «شحفلا وأ قسفلاب نلعملا ةبيغ
 نيد يف ةنهادملا ىلإ كلذ دؤي مل ام «مهرش ءاقتا مهتارادم رجم ةعاكبلا
 . ىلاعت هللا

Ce م احا ENN A OE 
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 : ةنهادملاو ,تّبحّتسا اًمرو :ةحابم يهو أعم امه وأ نيدلا وأ ايندلا حالصل

 :ًايندلا تالنت نيالا كرت

 كلذ عمو «هتملاكم يف قفّرلاو هترشع نسح هايند نم هل لب اإ هيَ يبنلاو

 هعم هلعفو «قح لوق هيف هلوق نف «هّلعف هيف هلوق ضقاني ملف «لوقب هحدمي ملف
 ديجي لاكسإلا روتا ده نم لور هع ناش

 لا لا

 هيف لوقلا نكي ملف «مّلسأ ذعنيح  ملعأ هّللاو- ةنييع نكي مل : ضايع لاقو

 كلذ نّيبي نأ هلع يِبّنلا داراف «ًاحصان همالسإ نكي ملو ملسأ ناك وأ «ةبيغ

 . (هنطاب فرعي مل نم هب رتغي ًالئل

 ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع وه» :لاطب نبا لاق (ةدمعلا » يفو

 . «عاطملا قمحألا هل لاقي ناكو «يرازفلا

 وذ :شحافلا :(شّحفتملا شحافلا بحي ال هللا ّنِإ :ةفلاث قيرط يفو)

 .هئيذبو لوقلا ءيدرب مّلكتملاو «هلاعف وأ همالك يف شحفلا

 مدقتو ««ةياهنلا» .هدمعتيو كلذ فلكتي يذلا :شهحفكلاو

 .(؟7؟ا/؟ه؟

 ٤ باب ۔ الحياء  ٦۳۷

 : هلع يبنلا لاق : لاق نيصُح نب نارمع نع - 69

 .«ريخب الإ يتأي ال ءايحلا»

 : بعك نب ريشب لاقف

 .«ةنيكس ءايحلا نم نإ .ًاراقو ءايحلا نم نإ :ةمكحلا ىف بوتكم»
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 ! ؟ كتفيحص نع ينثدحتو هَّللا لوسر نع كئثدحأ

 ١١[. ح «ناميإلا ك- ١ :م . ءايحلا ب۷۷ ,بدألا ك- ال4 :خ]

 *٭ حرشلا دب

 امعو يصاعملا نع هئايحب عطقني ءايحلا اذ نال :(ريخب الإ يتأي ال ءايحلا)

 ب ا ادهن آل دلك يش ءايحلا» :( 177/590( ضيفلا » ىف لاق

 .ريخ امهالكو حيبقلا كرت هتياهنو «حيبقلا ىلإ هتبسن ةفاخم ناسنإلا

 نم ةءاسإلاب لباقي ال ميركلا نف «ناسحإلاو ا دهشم هتارمث نمو

 نم هيلع هتمعنو «هيلإ هناسحإ دهشم هعنميف «ميعللا هلعفي امو «هيلإ نّسحأ

 .( هيلإ ةدعاص هتفلاخمو هيلع ًالزات هماعنإو هريخ نکا عم ایی كاييفف

 طرفي دق ءايحلا ناب لكشتسا» ۲٠۹/١(: ) «لامكإلا لامكإ» ىف ءاجو

 . ( ءايحلا قح هللا نم اويحتسا) : ثيدحلا ىفو

 نكلو كاذ سيل» :لاق ءهّلل دمحلاو ىيحتسنل نإ هللا ئن اي :انلق

 «ىوح امو نطبلا ظفحتو ىعو امو سأرلا ظّفحت نأ ءايحلا ىح هللا نم ءايحتسالا

O A E BSEنعش نق  VENE 

 N) ) «يذمرتلا ننس حيحص و رظنا فاما ضفللا نك : ىنعي ( ىيحتسا

 )١15١8(. (ةاكشملا»و



 ا ءاراقو ا ی دكت ىف تر »يمك نیر لاق
 نع ىنّثدحتو هللا لوسر نع كثدحأ :نارمع هل لاقف . ةنيكس ءايحلا
 . كباتك : يأ : كتفيحص : (!؟ كتفيحص

 وأ بتكلا ضعب يف دجنل اإ : بعك نب ريشب لاقف» : (ملسم حيحص)» يف

 ن رل ا راقزو ةنيكس نم ذأ ةيكطا

SSلوس نع كت دعلا یار  

 امف :لاق «نارمع بضغف ٌريشب داعأف : لاق «ثيدحلا نارمع داعأف : لاق
 .«هب ساب ال ِهّنِإ ديجُن ابأ اي اّنم هل هيف لوقن انلز

 ىلع صرحلاو «فلسلا جهنم كسمتلا يف ميظع سرد صتلا اذه يفو

 : لاق رمع نبا نع _ 31

 .«رَخآلا عفر امهدحأ عفر اذإف ءًاعيمج انِرُق ناميإلاو ءايحلا نإ
 ني حرشلا دب

 ج : يأ ا انرف ناميإلاو ءايحلا نإ)

 .ءرملا نم :يأ :(امهدحأ عفر اذإف )

E albaضيفلا » رظناو ) . 

 صئاصخ نم وهو «ئابقلا نع سفّنلا ضابقنا : ءايحلا :بغآرلا لاق» : هيفو

٤.١ 



 عدتريل ناسنإلا يف لعجو «نايبصلا يف مهفلا ةوق نم رهظي ام لّوأو «ناسنإلا

 .ةميهبلاك نوكي الف «حئابقلا نم ةوهشلا هيلإ عزنت اًمع

 قسافلا الو ًاقساف يحتسملا نوكي ال كلذلو «ةفعو نبج نم بكرم وهو

 .(قسفلاو ةّفعلا عامتجا يفانتل ًايحتسم

 ٦۳۸  ءافجلا باب هوه

 ١١4/417 - لاق هل يبنلا نع «ةركب يبأ نع :

 يف ءافجلاو ,ءافجلا نم ءاذبلاو «ةّنجلا يف ُناميإلاو ناميإلا نم ءايحلا»

 ش .«راثلا

 ب311 ,دهزلا ك ۳۷ :هج .ءايحلا ىف ءاج ام ب_"ه («ةلصلاو ربلا ك- ۲١ :ت]

 ۰ .[ ٤۱۸٤ ح یایحلا

 هب حرشلا وب

 ةغللا يف وه :ءايحلا) :( ٥۲/١ «حتفلا» يف ءاج فاما نيم ءال

 درجم ىلع قلطُي دقو «هب باعُي ام فوخ نم ناسنإلا يرتعي راسكناورّيغت

 .همزاول نم وه امِإ كرتلاو ءببسب ءيشلا كرت

 قح يف ريصقتلا نم عنميو «حيبقلا بانتجا ىلع ثعبَي لح : عرشلا يفو

 رظناو ؛[ ملسم هجرخأ] ((هّلك ٌريخ ءايحلا» : ثيدحلا يف ءاج اذهلو «قحلا ىذ

 .(59/8/15457) يف ليصفتلا

 يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو» : هلت هلوقك : (ةّنجلا يف ناميإلاو )

 . اهينباجأ ةباجإ يف هللا هظفح  انخيش لوقي هبو ءاهبحاص : يأ ««راّتلا



 .ةشحافملا يهو «ةاذابملا نم :ءاذبلا : ( ءافجلا نم ءادبلاو )

 .«لوقلا نم شحفلا :ءاذبلا» :  ةياهنلا» يفو

 شحفلا هنم ءيشانلاو ءايحلا فالخ :ءاذبلا» :(805/48) (ةاقرملا» يفو

 . قلا يف ءوسلاو لوقلا يف

 ةواسقو عبطلا ةظالغ ىلع نوتباثلا ءءافولل نوكراتلا هلهأ : يأ : ءافجلا نم

 .(بلقلا

 .ّربلاو ةلصلا كرت ثروي اذهو : تلق

 :فّرصعب )٤۲۷/۳ «ضيفلا» يف لاقو ىلهأ : يأ : (راتلا ىف ذءافجلاو)

 وأ مههوجو ىلع راثلا يف ساتلا بكي لهو» :رخآ E هنو حمو
 يذمرتلاو هجام نباو دمحأ هجرخأ ؛«مهتنسلا دئاصح الإ مهرخانم ىلع

 .( 417) مقرب «ءاورإلا) يف انخيش هجرخ حيحص ثيدح وهو مهريغو

 :لاق يلع نع 2-24

 اياك ؛ ءأّقكت ىشم اذإ « نيديعلا ميظع ,سأرلا مخض نع يبتلا ناكد

 .«ًاعيمج تقلا تقتلا اذإو ءدعص يف يشي

 .[ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ]

 ٭ حرشلا د

 نكت E «سارلا مخض هت ىبنلا ناك و

 Sl ىلإ ليامت : يأ



 .طحنيو هيف دعصي ًايلاع ًاعضوم ينعي :(دعص ىف يشم امناك)

 .(ةياهنلا »

 شئاطلاك هّقْنع يولي الو رظنلا قراسُي الف :( ًاعيمج تّقتلا تّقعلا اذإو)

 2 ج ا و لبق ذاك لرب فضلا

 “۳۹ ۔ تتش تئش ام عنصاف يحتست مل اذإ باب -

 قرود قتلا ةي عدو ع سم ىلا ياحي دنا تلقا

.)94۹۷/ 1 ( 

  _ ۷باب الغضب  ٤١“

 : لاق هت هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع _ ۹

 .(بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا ديدشلا اًنإ «ةعرصلاب ديدشلا سيل»

 ٠١١[. ح «ةلصلاو ربلا ك ٠٠ :م . بضغلا نم رذحلا ب١۷ «بدألا ۷۸-9 :خ]

 دب حرشلا دب

 ت ا دفع عسا كلل يذلا هيدا ع ةع اج لا قلو

 يذلا وه :اولاق ؟ةعّرّصلا مكيف نودعت امو :هظفلو )١55/115( مقرب مّدقت

 ا ل

 قش لبي ال يدنا عاملا يف ف غلابملا  ءارلا حتفو داصلا مضب ا فلا

 ىوقأ رّهَق دق ناك اهّككَلم اذإ هنإف ءاهرهقيو بضغلا دنع هّسفن بلغُي يذلا ىلإ

٤ 



 وهو «زاجملاو عّسوتلا نم برضل يوغللا اهعضو نع اهلّقن يتلا ظافلألا نم اذهو
 تراث دقو «ظيغلا نم ةديدش ةلاحب نابضغلا ناك امل هّنأل ,مالكلا حيصف نم
 يذلا ةعّرّصلاك ناك ؛هتابثب اهعّرّصو ؛هملحب اهرّهَقف «بضخلا ةوهش هيلع
 . (ةياهنلا) .هنوعرصي الو لاجرلا عرصي

 : لاق رمع نبا نع - ۸۰

 ًءاغتبا دبع اهَمَظَك ظيغ ةعرج نم ًارجأ هللا دنع مظعأ ةعرج نم امد
 ۰ ۰ لاو

 .[ 4185 ح «مّلحلا ب۔۱۸ «دهزلا ل۳۷ : هج ۔ًاعوفرم حص دقو «فوقوم ]

 + حرشلا د

 : اهّمظك : (ٌدبع اهَمظَك ظيغ ةعرج نم ًارجأ هللا دنع مظعأ ةعرج نم ام )

 . فّرصتب « ةياهنلا» .اهيلع رّبصو اهّبَّبس لّمتحاو ءاهدبي ملو اهسبح : يأ

 يي اهذام :ةبرقلا مظك «ساسألا» يف» :«ضيفلا » يف لاقو

 .(هدس :بابلا مُظَكَو

 نعزجعلالو رخآ ضَرَفل ال «هتاضرم ًابلط : يأ :(هّللا هجو ءاغتبا )

 .(ةاقرم» .اهئاضمإ

 عّرجتب هنطاب ىلإ هدرو هظيغ عّرج هَّبش» :( 417/5 ) «ضيفلا» يف لاق
 سّبحك ؛ةجرد اهعفرأو ءاباوث اهمظعأو «دبعلا اهعرجتي ةعرج بحأ يهو ءالا
 نكيو ؛ماقتنالا ىلع ًارداق هنوكب ًالِإ بحلا اذه لّصحي الو «يّفشتلا نم هسفن

 .(هباوث لينو هنيد ةمالس ةينب هلل هبضغ

 ء0



 ٦٤١  بضغ اذإ لوقي ام باب ۸

 E حسم I نب نا مسي دك والم بكمل ا هون علان

 0 ممم

 5417  بضغ اذإ تكسي باب 8

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ۔ ۱۳۲۰ ۱۲۹

 تبضغ اذإو ,(تارم ثالث) ءاورّسيو اومّلع ءاورّسيو اومّلع»
 : 2( ننرمإل تكساف

 .[ ةعسلا بتكلا نم ءيش يف سيل]

 +٭ حرشلا ٭

 اومّلع :يأ :اومّلع :( تارم ثالث اورّسيو اومُلَع ءاورّسيو اومّلَع)

 .مهنيد رمأ نم مهمزلي ام سانلا

 . ميلعتلا يف قفرلا ليبس مهب اوكلسا :اورّسيو

 عفدل قرعلا وأ بلقلا مد ناروف : بضغلا : (- نيترم  تّمكساف تبضغ اذإو )

 تاغزن نم نوكي ةرات وهو ءاهعوقو دعب ماقتنالاو اهعوقو لبق تايذؤملا
 مومذملا لعفيو «لطابلاب مّلكتيو «هلاح لادتعا نع ناسنإلا هب جرخي «ناطيشلا

 ؛قلخلا ءوس راثآ نم اهلك هذهو «حئابقلا نم كلذ ريغو «ضغبلاو دقحلا يونيو

 .رفكلا ةجرد غلب امبرو

 - هريثت حراوجلا ةكرحو بضغلا نكسي توكسلا نأ هللا كمحري  ملعاو



 هرَمأ ءمّلكت اذإف بضغلا دنع رضحي ناطيشلاو - ملعلا لهأ ضعب ركذ امك
 لثملاب هيلع در «ةموصخ يف ًافرط ناك نم هعمس اذإو «دحلا ز زواجتي نأ ناطيشلا

 .ًارقانت بولقلا دادزتف «رثكأ وأ

 .(؟145/181) ًالّصفم هحرش مدقتو

 ٤۳ ام انوه كبيبح ببحأ باب -

 :لاق يدنكلا ديّبع نع - 1/۹۲

 ؟لرألا لاق ام يردت له : ءاوكلا نبال لوقي أيلع تعمس
 ضغبأو ءام اموی كضيغب نوكي نأ یسع < ءام انوه كّبيبح ببحأ»

 .«ام ًاموي كّبيبح نوكي نأ ىسع ءام انوه كضيغب

 ربلا ك 40 :ت] .(477) «مارلا ةياغو ًاعوفرم حص دقو ءًافوقوم هريغل نسح
 .[ًاعوفرم . ضغبلاو بحلا يف داصتقالا يف ءاج ام ب ه5 ءةلصلاو

 *ب حرشلا *

 كّبيبح ببحأ ؟لوألا لاق ام يردت له : ءاوكلا نبال لوقي ًايلع تعمس )

 نأ ىسع ءام ًانوه كضيغب ضغبأو ءام اموی كضيغب نوكي نأ ىسع ءام أنوه
 يا جا عا (ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق : (ام اموی كّبيبح نوكي
 يف فرست ال ينعي « ءليلقتلا ديفت هيلإ (ام) ةفاضإو . هيف طارفإ ال ًادصتقم
 دق نوكت الف ءابيبح ضپخبلاو ءأضيغب بيبحلا ريصي نأ ىسعف <« لاو تلا

 . « ييحتستف ضغبلا يف الو «مدنتف بحلا يف تفرسأ

 :مرشخ نب ةبده دشنأ هيلعو :( ٠۷١/١ ) «ضيفلا» يف ءاجو



 و

 عجار تنأ ىتم يردت ال كإف ًابراقم ًاضغُب تضغبأ اذإ ضغبأو

 عماسو تلمع ام ءار كلف ىذألا نع حفصاو ريخلل ًاندعُم نو

 عزان تننأ ىتم يردت ال كئإن ابراقم ابح تيبحأ اذإ ببحأو

 يف موق طرفأ دقف ءانوه اوضغباو انوه اوّبحا :يرصبلا نسحلا لاق اذهلو

 . «اوكلهف موق ضغب يف موق طرفأو ءاوكلهف موق بح

 544 - افَلَت كضغب نکی ال باب ۔ ۱

 : لاق باطخلا نب رمع نع ملسأ نع - ۴

 .«افَلَت كضغب الو ءاَفَلَك كّبح نکی ال»

 : لاق ؟ كاذ فيك : تلقف

 كبحاصل تببحأ تضغبأ اذإو ءيبّصلا فَّلَك تفلك تببحأ اذإ»

 ٠ * للا

 *ب حرشلا *“

 هب تعلو اذإ :هب فلك رمألا اذهب تقلك :لاقُي هک كب كيال

 ۰ 1 5 .«ةياهنلا» .هّتبَبحَأو

 .(ةّقشمو بلق لغش عم ءيشلاب عولولا : فّلكلا : «ناسللا » يقو

 لادم ا انوع قل يعم يش ق ا

 :تلذل الخ ترشا ناک نإ لآ يف

 را عو كله ا ا فب الو

A۸ 



 ضمت كدا فلعل يع يآ

 كاد يقال يقل واس انوه قا هدفت نفقا ورز ف هلل# 0 او

 . كلذ يف اًمحُم ناك نإ ضغبلا يف

 فاضأ :( يبّصلا فلك تفلك تّببحأ اذإ :لاق ؟كاذ فيك :تلقف)
 .هجضُت مدعو هعرستو هرغصل يبصلل فلكلا

 نيذلا سائلا ءالؤه رثكأ امو :( فّلَتلا كبحاصل تبّبحأ تضَعبأ اذإو )

 لب «ىلاعت هللا هجول اذه سيلو «نوضغبي نمل بطعلاو كالهلاو فّلَتلا نوّبحي
 .ةيادهلا مهلو انل ىلاعت هّللا لأسن لئاز ضرع وأ ةيناف ايندل

 ثلاثلا ءزجلا مت

 ناس للا دیت

 «درفملا بدألا حيحص حرش) زخا وهو

۹ 
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 مق

 ّيَرج١ يروا ىج
 ےس و ز9 هيد حل

 عيضاومو باوبأ سرهف
 ثلاثلا ءزجلا

 E م ا و سس موا مالكلا ةرثك باب 29 50

 ىنعمو «ناطيشلا نم مالكلا قيقشت امّنِإَف» : ظفلب رمع نبا ثيدح هيف

 نعم وأ ديزي يبأ ثيدحو «ناطيشلا قشافش ىنعم  رمع نع رثأو «كلذ

 .ةصق هيفو ديزي نب

 E م م ديو وسلا ا ينمتلا باب _ 5

 ينكيجي يباحصأ نم ًاحلاص ًالجر تيل :هيفو «ةشئاع ثيدح هيف

 . قرأو قرأ نيب قرفلا (ةليللا ينسرحيف

 KR. as د د

 . ضيراعملا لامعتسا هيم يبنلا سرف فصو يف سنأ ثيدح هيف

 E A N E نحللا ىلع برضلا باب _ ٤

 .نحللا ىلع هدلو هبرض يف رمع نبا نع رثأ هيف
 ا كم قحب سيل هنأ ديري وهو ءيشب سيل : لوقي لجرلا باب _ ٥

 ؟ٌرقلا وه ام_ نهاكلا فيرعت  ناهكلا ىف ةشئاع ثيدح هيف

 رق يات E SE e ضيراعملا باب - "5

 مع نع نارثأو «مّدقتو «ريراوقلاب ةشجمنأ اي قفرا» :سنأ نع ثيدح هيف

 لامعتسا يف :رخآلاو ءععمسي ام لكب ءرملا ثيدحت ميرحت يف : لوألا

 ؟ضيراعملا يه ام- ضيراعملا

 e ا ا ا رسلا ءاشفإ باب 2 ۷

 نعمل هجا دنع يرش تو نود :هلوقو صاعلا نب ورمع رثأ هيف

 .ًاعرذ هب تقض ىنعم  (؟ًاعرَّذ هب تقض دقو ؛همولأ فيكو «هئاشفإ

EY 



 ل رومألا يف ةدّؤَتلا باب _ ۸
 تاقالعلا يف مهم ليصأت هلوق يفو «ةيفنحلا نب دمحم رثأهيف

 . ةدّوٌتلا ىنعم  ةيعامتجالا

 1200 ًاقيرط وأ ًاقاقز ىده نم باب 2 ۹
 لدع هل ناك ؛اقاقُر ىده وأ ةحينم حنم نم» : بزاع نب ءاربلا ثيدح هيف

 تان یب تيدح ر قا او ةكينملا عمد( ت قاتع

 . ةلاضلا ىنعم «  ةقدص ةّلاضلا ضرأ يف لجرلا

 AS SESS سن ىمعأ همك نم باب _ ۰

 . ليبسلا نع هّلضأ دارملاو كلذ لَعَف نم نعل يف سابع نبا ثيدح هيف
e۹يغبلا ةبوقع باب  ALOR SSR AAS 

 : ظفلب فوقوم رثأو «(نيتيراج لاع» ىنعم عوفرم ثيدح سنأ نع هيف

 . بابلا دهاش هيفو ««ايندلا يف نالجعي ناباب »

 ل ل بسحلا باب _ ۲

 يهنلا («نوقتملا ةمايقلا موي يئايلوأ نإ » : ظفلب ةريره يبأ نع ثيدحب هيف

 مركألا نايب يف سابع نبا نع رثأو «ءبسنلاو بسحلا ىلع لاكتالا نع
 .نيدلاو قلاب ليضفتلا نأ هيفو «ساّبع نبا نع رخآ رئأو «ىلاعت هللا دنع

 AR e Sao ةدنجم دونج حاورألا باب _ ۳

 فراح يسا كلذ: ىف ةاحيرص قاب حت ةه ياو ةقئاع نع ت

 نم دجو نميف يزوجلا نبال ةسيفن ةحيصن  فالتخالاو ركانتلاو فلآتلاو

 .حالص وأ ةليضف هل نمم ةرفن هسفن

 هَّللا ناحبس : بّجعتلا دنع لجرلا لوق باب _ "4

٤ 



 بتك دق الإ دحأ نم مكنم امو : يلع ثيدحو «كلذ ىنعمو «؟عبسلا

 ا یل اكل ديم ا ر يسدعتل

 ۰ . كلذ يف يراقلل بيط

 aE فذخلا باب . “هم

 . عدبلا لهأ نارجه ءقفلاو ةياكنلاو

E CE N + عيرلا وسال تاد ۳٦ 

 (حيرلا نع رمع لاؤس هيفو» : ةريره يبأ ثيدح هيف .
 7 ”اذكو اذك ءوتب انرطم لجرلا لوق باب ۷
 هّللاب رفاك وهف اذه لاق نم نأ نايبو ميم سو هيك تقتل

 . بكوكلاب نمؤم

 e a اميغ ىأر اذإ لجرلا لوقي ام باب _ ۸
 اذان طلا سمكس ساس طا وج نا د ت

 يف هريغو ريثألا نبال بّيط ليلعت ؟اعوطقم ظفللا ءاج

 .كلذ

 ةريّطلا باب _ ۹

 نبال بيط مالكو  لأفلا ىنعم (... ةريط ال١ :ةريره يبأ ثيدح هيف

 1 . لأفلا بح يف ريثألا

Dl ا 0 0000005 as ٍ تی مل نم لضف باب 2 ”6٠ 

 نرل دي الا نيس الره عم ناف ةو ةو درحم نب هللا البجع نع هيف

 كقبسو : هلي هلوق يف ءاملعلا ءارآ- مهتافص نایب ۔ (باسح ريغب ةنجلا

 «ةشاكع اهب .

0 

۳۹ 

 في

۳٤ 

۳۷ 

۳۹ 



 A ل ا لأفلا باب 2 ۹

 ىنعم (ةنسحلا ةملكلا :حلاصلا لأفلا ينبجعيو » :سنأ ثيدح هيف

 يف ءيش ال) : يميمتلا سباح ثيدحو «ثيدحلا هقف نايبو- ىودعلا

 نيعلاو ١ ىنعم  ماهلا ريسفت يف ءاج ام ( .. .لافلا ةرّيْطلا قدصأو «ماهلا

 .(قح

 23030 3 نسحلا مسالاب كربتلا باب 2 5

 هَّللا لهس» هيفو «ةيبيدحلا حلص نم فرطب بئاسلا نب هّللادبع نع هيف

 .(مكرمأ

 1210111111111 سرفلا يف مؤشلا باب "5

 : ةأرملا موش : مهضعب لوقو- كلذ يف حيرص ثيدح دعس نب لهس نع هيف

 راج :رادلا مؤشو ءاهيلع ّرغي مل اذإ سرفلا مؤشو ءدولو ريغ تناك اذإ
 سنأ ثيدح هيفو «يناليجلا هلقن « بيرثتلا حرط » نم عفان هيجوت  ءوسلا

 اهيف لق راد ىلإ لّوحتلا نم هِي هللا لوسر ىلإ اكش لجر يف كلام نب

 . كلذ ريسفت يف ريثألا نبال ديج مالكو  مهلاومأ اهيف تّلقو مهددع

 N ا ساطعلا باب - ٤

 - تيمشتلا ىنعم (... ساطعلا بحي هللا َنِإ) :ةريره يبأ ثيدح هيف

 00 ؟ سطع اذإ لوقي ام باب  ”"ه

 حلصيو هللا كيدهي» : ىنعم تيمشتلا ةفص يف ةريره يبأ ثيدح هيف

 .(كلاب

0 SR سطاعلا تيمشت باب 29 ۳٦ 

 ثيدح هيفو ؛ملسملا ىلع ملسملا قح يف «دوعسم نبا ثيدح هيف

٤٦ 

 تق

۹ 

o۲ 

 6غ

 هك



 ام مسقملا راربإ ىنعم (... عبسب هللا لوسر انّرمأ) :بزاع نب ءاربلا

 رر ا یف قمل

 Ene ةسطعلا عمس نم تيمشت فيك باب _ ۷

 مل نميف ةريره يبأ ثيدح هيفو ءانخيشل ديفم هيجوت سابع نبا رثأ هيف

 الا لقا فينس يف لر اذان هعتسم عر لا لا كتموب

 .هبحاص عمسي نأ تيمشتلاو

 Rs تمشي ال هللا دمحي مل اذإ باب _ ۸

 ةسطعلا يف ءابطألا لوق كلذ يف ناحيرصلا ةريره يبأو سنأ ثيدح هيف

 . ينامركلا نع ءاج امك

 EA DNS OSS ]| ؟ سطاعلا أدبي فيك باب 2 ۹

 عوكألا نب ةملس ثيدحو «دوعسم نباو «رمع نب هّللادبع نع رثأ هيف

 اذإ- ةصق هيفو ءرمع نبا نع ساطعلا يف ةّنسلا ىلع ةدايزلا راكنإ توبث

 . ىرخأ هرم سطع

 a و بآ : لقي ال باب - ۰

 . ناطيش مسا ( بآ) نأ هيفو ءرمع نبا رثأ هيف

 ا ا ا ارارم سطع اذإ باب - ۳۷١

 .ةريره يبأ رثأ هيف

 يسال a Aes يدوهيلا سطع اذإ باب _ ۲

 هللا مكيدهي» : E نفر ىضرق يا كيتح

 .(مكلاب حلصيو

 ةأرملا لجرلا تيمشت باب _ ۴

 ةبتاعملا  نهئانبأ نوؤشب تاهّمألا مامتها  ًاضيأ ىسوم یبا ثيدح هيف

¥ 

٦۲ 



 .ةيعامتجالا رومألا ضعب نع راسفتسالاو

 هام SS eas (هثيدح مّدقت ) . بؤاغتلا باب _ ٤
 ا يا وام اوم وسلا باوجلا دنع كيبل : لوقي نم باب _ ٥
 "حو دابعلا ىلع ىلاعت هللا قح نايبو «كلذ يف حيرصلا ذاعم ثيدح هيف
 . ِهّللا ىلع دابعلا

 ع deem هيخأل لجرلا مايق باب 2 ۹
 هّللاديبع نب ةحلط مايقو «هتبوت ةصق نم فرط كلام نب بعك نع هيف
 ذاعم نب دعس مكح ىلع دوهيلا لوزن يف يردخلا ديعس يبأ نعو «هبلإ
 : سنأ ثيدح هيفو ءانخيشل ديفم مالك  هيلإ مايقلاب راصنألا هيَ هرمأو
 - .( ةحيحصلا » نم انخيش قيلعت - ٠« .. مهيلإ حا صخش ناك ام»

 هلت هيلإ يه اهمايقو ءاهنع هللا يضر ةمطاف ىلإ هع هع همايق يف ةشئاع نع
 .«ةرذبل ينإ» ىنعم

 VR EES دعاقلا لجرلل لجرلا مايق باب - ۷
 مهاّيِإ هرمأو ؛ىكتشا نيح ًادعاق ساّلاب هیت يبتلا ةالصو رباج ثيدح هيف
 . مورلاو سراف ةفلاخم دوعقلاب
 AV Seas هيف ىلع هدي عضيلف بءانت اذإ باب - ۸

 . كلذ ىف ناحيرص سابع نبا نع رثأو «ديعس يبأ ثيدح هيف
 AC ST هريغ سأر دحأ ىلفي له باب _ ۹
 - هلع يِبّنلا سأر يلفت ناك ناحلم تنب مارح مأ نأ هيفو «سنأ ثيدح هيف

 هع هسار.يلف ببس يف ظفاحلا مالك هلع هنم مارح مأ ةلص نايب

 «ةقورّطلاو رتعملاو عناقلا ىنعم  ليوطلا يدعسلا مصاع نب سيق ثيدحو
 .هتوم دنع هءانبأ هتيصو

E۸ 



 يتأيس) .بجعتلا دنع نيتفشلا ضعو سأرلا كيرجت باب

 EOS e e ( ىلاعت هللا ءاش نإ هنيدح

 . ءىشلا وأ بّجعتلا دنع هذخف ىلع هدي لجرلا برض باب - 1
 :هلوقو اليل ةمطافو هاّيِإ هلت هقرط ةّصق هيفو «هنع هللا يضر يلع نع هيف

 دئاوف 4 ًالدج ءيش رشكأ ناسنإلا ناكو # ريسفت  «(؟نولصت الأ»

 ددشي نأ مامإلل سيل» : بلهملا لوق  ةرمج يبأ نب دمحم خيشلل ةبيط

 ««هّللا ديب انسفنأ» : هنع هللا يضر يلع لوقب عنق ثيح «لفاونلا يف

 . قارعلا لهأ بطاخ نيح هديب هتهبج هبرض و ةريره يبأ رثأ هيفو
 O ًاءوس هب دري ملو هيخأ خف لجرلا برض اذإ باب 2 ۲

 ةالص ىلع صرحلا  (اهتقو نع ةالصلا نورخؤي» ىنعم  رذ يبأ نع هيف
 هتصقو «رمع نب ِهّللادبع نع هيفو «ةنتفلا ةراثإ مدع- تقولا لوأ ةعامجلا

 - يّمألا ىنعم هديب هرهظ هلع هبرضو «يبص وهو دايص نبا عم هلك

 هلوقو «نسحلا ذخُف ىلع هبرض يف رباج رثأ هيفو ««نيبل هتكرت ول : ىنعم
 هع يبنلا بص  («بيطأو كرعش نم رثكا هلع يبنلا .رعش ناكو :هل

 جهنملا يف «ةدمعلا» بحاصل عفان مالك  هسأر ىلع ءام نم تانفح ثالث

 . هلع هللا لوسرب يسأتلاو

 BR 1 ز ز] سانلا هل موقيو دعقي نأ هرك نم باب - ۳

 ام » : ىنعم  ةجاحل ةالصلا يف ةمهفملا ةراشإلا زاوج  ناثيدح رباج نع هيف

 . «ةنس ةئام اهيلع يتأي ةسوفنم سفن نم

 RE O ا 0 0 باب د 4

 7 ل Eg الم د 5 1 1
 مكيأ» :تيم يدج نذأب ذخأ نأ دعب هيَ ىبنلا لوقو رباج ثيدح هيف

 ثيدحو «محللا لوكأم ةعيم سم زاوج- «؟مهردب هل اذه نأ بحي

۹ 

A^ 

A^ 

4۲ 



 . ءازعلا ىنعم (... ةيلهاجلا ءازعب ىزعت نم :ظنفلب"بغك' نبا يأ

 ANAS صلو Ae EASA باب. 6

 رمعو ركب يبأ ءيجمو .طئاحلا هلع هلوخد ةصق هيفو «ىسوم يبأ نع هيف
 تنمُ اذإ ههجو يف ناسنإلا ىلع ءانثلا زاوج  ةئجلاب مهريشبتو نامثعو

 . ةئتفلا

 نايبصلا ةحفاصم باب 2 5

 . ةحفاصملا لضف يف كلام نب سنأ رثأ هيف

 E ا 1  ]ز ] ]ز]ز ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز] ] ز]ز زآ ةحفاصملا باب - ۷
 ءاج نم لّوأ مهّنأ نايبو «.. نميلا لهأ لبقأ دق» :سنأ ثيدح هيف

 : بزاع نب ءاربلا نع رثأو «ةحفاصملاو بلقلا ةقر نيب طبرلا ةحفاصلملاب

 .ًاعوفرم هفعض نايب- (كاخأ حفاصت نأ ؛ةّيحتلا مامت نم

 a ةقئاعملا باب "84

 هيلع مدق امل هاّيِإ سينأ نب هّللادبع ةقناعمو هللا دبع نب رباج نع هيف

 ىلاعت هتادانمو ءدابعلا هللا رشح ثيدح هعمسي نأ هنم رباج بلط هيفو

 تانسحلاب صاصقلا  فرحو توصب هّنأو «ىلاعت هلل مالكلا تابثإ مهآيإ

 ٌْ . ةمايقلا موي تائيسلاو

 ا يي و عم ( مدقتم هثيدح) .هتنبا لبقي لجرلا باب 2 8
 ا وما حلول ع ا ديلا ليبقت باب _ ٠"

 «عوكألا نب ةملس نيرخآ عم هترايزو نيزر نب نمحرلاد بع رثأ هيف

 .ملاعلا دي ليبقت يف انخيش يأر- هفك مهليبقتو

  - 0١ًاميظعت لجرلل لجرلا مايق باب 0000
E اسابف هللا دايهدل ندم نان سودا ةيواعع رع ةنيف 

E. 



 الإ موقنال» :لوقي نم ىلع درلا هلوخد دنع هل ماق نم ىلع ثيدحلاب

 .(ةحيحصلا ) نم انخيشل ةيهقف دئاوفو ةروثاه ضصق- (اهارتجا

 ااا سو كا بسلا خل مالسلا ءدب باب _ 5

 یتغع هتروص ىلع هع مدآ هللا قلخ ) : ةريره يبأ ثيدح هيف

 .مكيلع مالسلا

 SSE ١ مالسلا ءاشفإ باب _ ۴۳

 - كلذ يف ةحيرص اهّلكو ورمع نب هّللادبعو «ةريره يبأو ءاربلا نع هيف

 ا عم
 ا ا مالسلاب أدب نم باب 9 ٤

 الاب رخ وبا دبي حا ناك اعز ب انسب ن وع

 : هيفو رباج ثيدحو ؟هناحبس هّللاب سائلا ىلوأ مالسلاب ءىدابلا اذال

 رثأو  مالسلا ءاقلإ دئاوف نم «لضفأ وهف مالسلاب أدبي امهيأ نايشاملاو»

 يبأ ثيدحو ؟قسولا وه ام «رجألا كل نكي مالسلاب مهأدبا» :ركب ا

 . ثالث قوف هاخأ ملسملا ةرجه ميرحت يف بويأ

 ا ااا RSS مالسلا لضف باب _ ٥

 - مالسلا ءاقلإ دنع تانسح نم ءرملل ام نايب يف ةريره يبأ ثيدح هيف

 لوق هيفو رمع رثأو «كلذ يف انخيشل ةدئاف سلجملا نم مايقلا دنع مالسلا

 نايب يف ةشئاع ثيدحو «(ةريثك ةدايزب مويلا ساتلا انلضف» :ركب ىبأ

 ضل ودخل ماو هزم كبح

 EE ا ل لجو رع هللا ءامسأ نم مالسلا باب - "5

 يلاتلاو يلصملا ىلع مالسلا ءاشفإ كلذ يف حيرص ثيدح سنأ نع هيف

 ؟دللا ىلع مالجنلا + لئاقلا نمو و يدعو + ادخال باك

١ 



 ةّمهم ةحيصن- تابّيطلا «هّلل تايحتلا ىنعم (مالسلا ره هللا نإ

 . يناهكافلل

 عن ام هيقل اذإ هيلع مَّلسُي نأ ملسملا ىلع ملسملا قح باب _ ۷
 ا . تس ملسملا ىلع ملسملا قح» : ةريره يبأ ثيدح هيف

 ١ ا دعاقلا ىلع يشاملا ملسي باب - ۸

E E 

 .(هل ءيش الف بجي

EE ۳۹۹ا  Ean 

 VEE ا E ا

 ديفم قيلعت  مالسلاب ادبي ًايشام ًاحيرش ىأر هنأ يبعشلا نع رثأ هيف

 . (ةحيحصلا ) يف انخيشل

EF جبل (هثيدح مّدقت) . ريثكلا ىلع ليلقلا ملسي باب 0١ 
  2 5ا (هثيدح مدقت) .ريبكلا ىلع ريغصلا مّلسي باب

 E ( هللا ءاش نإ هثيدح یتأیس) .مالسلا ىهتنم باب - ۳

 Ee a ةراشإ مس نم باب - 40 ٤

 ا داع مو اسا سوق

EEN اا 011 مَّلس اذإ عمسي باب ۔ ٥ 

 كلذ يف حيرص وهو رمع نبا رثأ هيف .
 VEO ا م هيلع مّلسيو مّلسي جرخ نم باب - 5

A 



 ل ا (هثيدح مدقت) . سلجم ا ءاج اذإ ميلستلا باب 2 ۷

 اك منسم (هثيدح مدقت) . سلجملا نم ماق اذإ ميلستلا باب - 4

 OV ا هوم م انت مرق عجم ماق اذإ مّلس نم قح باب 2 8

 داراو ؛ةجاح هب تلجع نإ هنبا يضوي هيبأ نع ةرق ني ةيواعم رثأ هيف

 ش هنأ نايب- سلجملا كلذ يف اوباصأ اميف مهكرشيل ؛ملسي نأ هناوخإ ةقرافم

 وأ ةرجش امهنيب تلاح نإف» : ظفلب ةريره يبأ ثيدحو «عوفرملا مكح يف

 سنأ ثيدحو «هتالص ءيسملا ثيدح  (هيلع ملسيلف هيقل مث طئاح

 . ةريره يبأ ثيدح وحنب

Ena STE ةحفاصملل هدي نهد نم باب _ ٠ 

 باوبأ نيب بابلا اذه فنصملا عضو اذال كلذ يف حيرصلا سنأ رثأ هيف

 او لا
  - 41١ا 000 ةفرعملاب ميلستلا باب 0100010

 مالسإلا يأ !هللا لوسي لاق الحر ناو وربع ني هللا دب نع هيف

 نم ىلع مالسلا ءىرقت » : هيَ هلوق يف «ةدمعلا» بحاصل ةدئاف- (؟ريخ

 .(«فرعت ملو تفرع

 باب ۲

 ةينفألا يف سولجلا نع يهنلا يف ةريره يبأ ثيدح هيف

 :قيرطلا قح د هيجوتلل الط ةعنراصملاب تاملار

 FSR قساف ىلع ملسي ال باب - ۳

 . «ةمرح قسافلا نيبو كنيب سيل» :يرصبلا نسحلا نع رثأ هيف
OE mss يصاعملا باحصأو قّلختملا ىلع مالسلا كرت نم باب - ٤ 

 قلختم لجر نع هيَ يبتلا ضارعإ هيفو «بلاط يبا نب يلع ثيدح هيف

EY 



 ىلع يصاعلا رجه له كلذ يف ريثألا نبا مالك  قولّخلا وه ام- قولخب

 نم ًامتاخ سبل نمل هلت يبّتلا لوق هيفو رمع نبا ثيدح هيفو ؟هقالطإ
 . (فافزلا بادآ» ا ديفم مالك  (راتلا لهأ ةيلح اذه» : ديدح

 Ose ريمألا ىلع ميلستلا باب _ 6

 ريمأ) باطخلا نب رمع ىلع قلطأ نم لوأ هيفو «باهش نبارثأ هيف
 هللا دبع نب هّللاديبع نع رخآ رثأ «ليلدلا ىلع رمع صرح  (نينموملا
 مالسلا» : لاق نيح يراصنألا فينح نب نامشع ىلع ماشلا لهأ راكنإو

 مدع يف رباج نع رثأو «ةيراس نب ضابرعلا ثيدح  (ريمألا اهيأ كيلع

 هصيصخت هتيهاركو ةبعش نب ةريغملا نع رثأو « جاجحلا ىلع هميلست

 . دعب هب هرارقإ مث «مالسلاب
 SEAS مئانلا ىلع ميلستلا باب - 6
 . ةتفاخلاو عفرلا نيب مالسلا ءاقلإ يف طسوتلا  دوسألا نب دادقملا نع هيف

 ا ا ا a ابحرم باب - ۷
 ؛مالسلا دعب ًابحرم زاوج  ًابحرم ىنعم- كلذ يف حيرص ةشئاع نع رثأ هيف

 ىنعمو (بّيطملا بّيطلاب ًابحرم» :راّمعل إب يبتلا لوق يف يلع ثيدحو
 . كلذ

 ASE مالسلا در فيك باب ۔ ۸

 يبو ءًاقلعم ةليق ثيدحو «ةرمج يبأ نع رثأو «ورمع نبا ثيدح هيف
 دارفإلا ظفلب مالسلا يف انخيشل ديفم مالك  ةرق نب ةيواعم نع رثأو زذ

 رثأو «هيلع ٌدرُي مل نم ىلع مالسلا كَلَم در يف تماصلا نب هّللادبع رثأ يف

٤ 



 يرضبلا نسما نع رثاو رخ ىف تالا 'دهاشو دوعسم ني هللا نع
 ةتهقف ةدئاف- (ة ضيرف درلاو عوطت ميلستلا» :ظفلب

 لخبلا يف يوانملل بيط مالك  اعوفرم حصو ءافوقوم ةريره يبأ نع هيف
 . ءاعدلا يف زجعلاو مالسلاب

 VY لا ss نايبصلا ىلع مالسلا باب _ 1

 .باّتُكلا ىنعم  راّمع نب ةسبنع نع رثأو «كلام نب سنأ نع هيف

 TASER لاجرلا ىلع ءاسنلا ميلست باب _ 7

 ناسنإلا لوق بابحتسا هع هللا لوسر ىلع اهميلستو ءىناه ّمأ نع هيف

 لاجرلا ىلع ءاسنلا ميلست زاوج - يرصبلا نسحلا نع رثأو ءًابحرم هرئازل
 .ةنتفلا تنمأ اذإ

 ان لا ل اما نو سبت حلوب ءاسنلا ىلع ميلستلا باب . ۴۳

 ءاهتميأ لوطت ىنعم- كلذ هيَ يبنلا لعفو «ديزي تنب ءامسأ نع هيف

 .بارتأ راوجو

 FESO E نق: تايد

 كاردإل فصلا لبق هريغ عم هعوكر ةّصق هيفو «دوعسم نبا نع هيف

 ؟ةعاسلا يدي نيب اذام  ةعكرلا كردم عوكرلا كردم نأ ديكأتو «عوكرلا

 .انخيشل ةّيهقف ةدئاف

 Ves باجحلا ةيآ تلزن فيك 2 6

 مدع لوخدلا دعب سرعلا ةميلو  باجحلا ةّصق لّصحُم  سنأ ثيدح هيف

 دنع جورخلل لاغشنالاب تيبلا بحاص حيملت  روزملا ىلع لاقثإلا

o0 



 .ةجاحلا

 VAY SASS ثالثلا تاروعلا باب - 455

 نع هلأسي ؛يثراحلا ديوس نب هّللادبع نع يظرقلا كلام يبأ نب ةبلعث رثأ

 . لمعلل مّلعتلا اهنايبو كلذ

 AE ل ا ا هتأرما عم لجرلا لكأ باب - ۷

 : ظفلب سيق تنب ةيبص مأ نعو «باجحلا ةيآ لوزن هيفو (ةشئاع نع هيف

 . «دحاو ءانإ يف هلع هللا لوسر ديو يدي تفلتخا»

 كرا هاو ا عم اا نقلا نوكسم ريغ ًاتيب لخد اذإ باب ۔ ۸

 دازسا د تح عم ناجع نبا نع رخ و ف ني هللادبع وغ رتا هيد

 .تويبلا هذه ىف فلسلا لارقأ

 AN 4 مخا مكنم لافطألا غلب اذإو )» : هللا لوق باب _ 8
 الإ هلوخد مدعو «ملحلا غلبي يذلا دلولا هلزع يف رمع نبارثأ هيف

 .نذإب

 همأ ىلع نذأتسي باب 290 ۰

 وأ هركيام دلولا ىري اليك ةفيذحو عسسل دلل كيف ولا هيف

 . ەۇوسي

 AA ل ا ل و هتخأ ىلع نذأتسي باب 9 ۹

 ؟(ةيقايرع امهارت نأ بأ 14 هّيفو «سابع نبا نع رثأ هيف

 اثالث ناذيتسالا باب ۔ ۲

 يف-امهنع هللا يضر رمع عم ىسوم يبأ ةصق هيفو «ديعس يبأ نع هيف

 ليلدلا بلط- « قاوسألا يف قفصلا يناهلأ » :رمع لوقو «هيلع هناذكتسا

 يف ظفاحلل ديج هيجوت  ىواتفلا ةحص نم تّبثتلاو ةيعرشلا لئاسملا ىف

 دا



 .« قاوسألاب قفصلا يناهلأ» :رمع لوق ريسفت

 مالسلا ريغ ناذئتسالا باب _ ۳۳

 يتأي ىتح» ىنعم  مّلسُي نأ لبق نذأتسي نميف ةريره يبأ رثأ هيف
 .(حاتفملاب

 هنيع أقفت نذإ ريغب رظن اذإ باب _ ٤

دخأ  فذخلا ىنعم كلذ يف ناحيرص ناثيدح سنأو ةريره يبأ نع هيف
 

 .ةلأسملا هذه لثم يف ناطلسلا نود صاصتقالاو ّقحلا

foا لجأ ن تايد  AAا ما ساما  

 .ىردملا ىنعم- كلذ يف حيرص ثيدح دعس نب لهس نع هيف

 IR م م هتيب يف لجرلا ىلع لجرلا مّلس اذإ باب - 4"

 رمع ىلع نذأتسا نيح ؛هنع ريمع نب دييبع ةياورب ىسوم يبأ نع هيف

 نذاتسن نأ يأ «كلذب رمؤن اتكو» ىسوم يبأ لوق ىلع ةئّيبلا هبلطو

 ' هنذإ لجرلا ءاعد باب ع م0

حيرص اهلك ةريره يبأ نع ناغيدحو «دوعسم نب هّللادبع رثأ هيف
 يف ة

 نيب قرفلا فلا ىنعم ديعس يبأ نع رثأ هيفو ءاههقف نايبو- كلذ

 .اهريغو مدألا نم ةيقس كلا

 بابلا دنع موقي فيك باب 29 ۸
PA 

 هفوقوو «بابلا هلي يع هللا لوسر لابقتسا مدع يف رسب نب هللا دبع نع هيف

 .ًالامش وأ ًانيمب

 نا ؟دعقي نيأ ؛جرخأ ىتح : لاقف نذأتسا اذإ باب 2 8

 .هجورخ راظتنا ؛رمع باب نم 2 هدوعقو جيّدح نب ةيواعم رثأ هيف

 ديف



 بابلا عرق باب -_ ٠

 عرقُت تناك هلع يبنلا باوبأ نإ ) : ظفلب كلام نب سنأ نع هيف

 . ظفاحلا نع القت «ضبقلا 5 نم ديغم مالك (ريفاظألاب

ON Eee نذأتسي ملو لخد اذإ باب - 0١ 

 ناذمفتسالاو ميلستلاو عوجرلاب رمألاو لّبنَح نب ةدَلَك نع هيف

 .لوخدلاب

 اش م م مّلسي ملو ؟لخدأ :لاق اذإ باب _ ۲
 يبنلا لاقف ؟جلأأ :لاقف هلع يبنلا ىلإ ءاج رماع ينب نم لجر نع هيف

 لامجإ- «؟لخدأأ «مكيلع مالسلا لق :هل يلوقف ىجرخا» : ةيراجلل هل

 هدنع هللا نإ ةيآلا ريسفت كلذ رمألا ىضتقا اذإ لسا لبق بارلا

 . 4 ةعاسلا ملع

 EEE eae Re ؟ناذئتسالا فيك باب - ۳

 . هلع يبتلا ىلع رمع ناذكتسا يف سابع نبا نع ميف

AF SEA انأ : لاقف ؟اذ نم : لاق نم باب - ٤ 

 .ةدايز الو ةدئاف انأ هلوقب لصحي مل هنأ نايبو رباج نع هيف

PS ae ماكل مالسب لخدا : ليقف نذأتسا اذإ باب _ ٥ 

 :هل ليق امل لوخدلا نم رمع نبا عانتما هيجوت «رمع.نب هّللادبع رثأ هيف

 .انخيش هنيب امك ؛مالسب لخدا

 EN ب رودلا يف رظنلا باب - 5

 امأو «تّلخد دقف كنيع امأ) : نذأتسا مث علّطا نمل هلوقو ةفيذح رثأ هيف

 ىتح تيبلا فوج ىلإ رظنلا ميرحت يف نابوث ثيدحو ««لخدت ملف كتسا

 . قزاحلاو SEE اق

EYA 



 Na وبل هسا ل مالسب هتيب لخد نم لضف باب - ۷

 :رباج رثأ هيفو «نماض ىنعم كلذ يف حيرص ٌثيدح ةمامأ يبأ نع هيف

 هدرو مالسلا ءادستبا مكح ...«  مهيلع مّلسف كلهأ ىلع َتْلْخد اذإ»

 . كلذ يف انخيش يأرو

 ۲۹۹ ..ناطيشلا هيف تيبي تيبلا هلوخد دنع هللا رك ذي مل اذإ باب €۸

 . كلذ يف حيرص وهو رباج ثيدح هيف

 قوسلا تيناوح يف ناذئتسالا باب - 8

 . قوسلا تويب ىلع ناذعتسالا مدع يف رمع نبا نع رثأ هيف

 Tae هيلع دري مّلسف يمذلا بتك اذإ باب }0

 - مالسلا هيلع درف «هيلع مّلسف هيلإ بتك ناك دقو ىسوم يبأ رثأ هيف

 نم انخيشل ديفم مالك  نيكرشملا ىلع مالسلا نع يهنلا يف ثيداحأ

 . ىسوم يبأ ةصق يف ؛(ةحيحصلا»

 TOR E ا مالسلاب ةمذلا لهأ أدبي ال باب - هو

نأ زوجي له كلذ يف حيرصلا يرافغلا ةرصب يبأ ثيدح هيف
 ريغب أدبي 

 مهوأدبت الف» :ةريره يبأ ثيدح هيفو «كلذ ىلع انخيش باوج ؟مالسلا

 . «قيرطلا قيضأ ىلإ مهورطضاو » ىنعم (« مالسلاب

 TOS ا يم ةراشإ يمذلا ىلع مّلس نم باب _ ۲

ا لهأ ءادتبا 00 نيقاهدلا ىلع هّللادبع ميلست يف ةمقلع رثأ هيف
 باتكل

 .«لاق ام هيلع اودر» : ظفلب سنأ ثيدحو «مالسلا ريغب

 CARES ؟ةمذلا لهأ ىلع درلا فيك باب _ ه۳

 ذر لاب راعشإ هيف  «كيلعو :اولوقف» : ظفلب رمع نب هللادبع نع هيف

 نم ىلع مالسلا اودر» سابع نبا رثأ هيفو ؛عنمي ال ةمذلا لهأ ىلع مالسلا

۹ 



 ) 5 ناك

Reece كرشملاو ملسملا هيف سلجم ىلع ميلستلا باب _ ٤ 

 نم طالخأ هيف سلجم ىلع هيم يبتلا رورمو ديز نب ةماسأ ثيدح هيف
 سبل راسنا بوكر مهيلع ملسف"؛ناذوألا ةدبعو نكر و نيملسما

 .رابكلا قح يف صقنب
e Aes باتكلا لهأ ىلإ بتكي فيك باب ۔ ٤٥ 

 لقره ىلإ هل يبثلا باتك صن هيفو «ساّبع نب هّللادبع نع هيف -
 ناك نإو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسبب باتكلا ريدصت بابحتسا

 و ا نشر نحمل رازيحلا ارفاك ٠ ا تر لا

 .نسيتيألاو
 وو مل مكيلع ماسلا : باتكلا لهأ لاق اذإ باب - 5

 .(مكيلعو» كلذ يف هلع يبنلا باوجو رباج نع هيف

 يف هنيدح) .اهقيضأ ىلإ قيرطلا يف باتكلا لهأ رطضي باب - ۷
 a ااا ا (فيعضلا مسقلا

 يرسل ع ف ا ىّمذلا وعدي فيك باب - 8

 لوطب ءاعدلا زاوج ىلإ هنم ةراشإ هيفو «ينهجلا رماع نب ةبقع رثأ هيف
 تلق «كيف هللا كّراب :نوعرف يل لاق ول : ظفلب سابع نبا رثأ هيفو رُمعلا

 («.. كيفو

 ل ا اممم هفرعي ملو ينارصنلا ىلع مّلس اذإ باب _ 8

 . يمالس يلع در

 E وسما (هنيدح مدقت ) .مالسلا كئرقي نالف : لاق اذإ باب _ ٠

۰. 



 ا e باتكلا باوج باب ۔ 69

 درك اّقح باتكلا باوجل ىرأل يَنِإ» :ساّبع نبا رثأ هيف

 .(مالسلا

 Eos نهباوجو ءاسنلا ىلإ ةباتكلا باب - 5
 رومألا يف ملعلا لهأ ةراشتسا- كلذ يف حيرصلا ةحلط تنب ةشئاع رثأ هيف

 :«اهيلغ بيبفيو ةيدهلا لبقي ناكل ةتيدج د ةيعامقلالا

 Eee ؟ باتكلا ردص بتكي فيك باب - ۳

 ردص ىنعم- كلما دبع ىلإ رمع نبا باتك صن يف رانيد نب هّللادبع رثأ
 . باتكلا

 ER اصمم نجلا وع e دلو لاما دعب امأ باب ۔ 4

 هلئاسر يف ةورع نب ماشه ثيدحو «رمع نبا نع ملسأ نب ديز رثأ هيف
 . دعب امأ ىنعم - هل

EE ميحرلا نمحرلا هّللا مسب لئاسرلا ردص باب _ ٠ 

 يرصبلا نسحلاو «تباث نب ديز رثأ هيف .
EOE ERs باتكلا يف أدبي نمب باب ٤٦ 

 نبال هبتك يف نيريس نب سنأو «ةيواعم ىلإرمع نبا ةباتك يف عفان رثأ
 .رمع

EV Saa SSA ؟تحبصأ فيك باب - ۷ 

 نع هيفو  لحكألا ىنعم- كلذ يف حيرصلا ديبل نب دومحم ثيدح هيف

 ىنعم (ائراب هّللا دمحب حبصأ» :لاقف هلت هللا لوسر لاح نع ساتلا

 .اصعلا دبع

Al 



 ءهّللا ةمحرو مكيلع مالسلا :باتكلا رخآ بتك نم باب - 4

 دجلا ثاريم نع هبيجي ؛ةيواعم ىلإ ديز نب ةجراخ ةلاسر يف دانزلا يبأ رثأ

 . ةوخإلاو
 PON ees ؟تنأ فيك باب 9 8

 نأ ةباحصلا صرح (؟تنأ فيك » :رمع لوق يف كلام نب سنأ رثأ هيف

 .هتعاطو ىلاعت هللا ركذ يف ًاببس نوكي

TONS ee ؟تحبصأ فيك : هل ليق اذإ بيجي فيك باب 9 ٠ 

 لضف  (ريخب لاقف ؟تحبصأ فيك » هل ليق نيح هللا دبع نب رباج نع هيف

 نع رخآو «باحصألا نم لجر نع رثأو «ضيرملا ةدايعو ةزانجلا دوهش
 حذيفة  .ةعلت بند ىنعم

 Se ا ا اا eS اهعسوأ سلاجملا ريخ باب 9 95

 . كلذ يف حيرصلا يردخلا ديعس يبأ ثيدح هيف

 TE ا بش ساس ظن وام هسلجم ىلإ عجر مث ماق اذإ باب _ ۲

 كلل ر يفت ب نخانتا ناب «ةريره يبأ ثيدح هيف

 ل ا قيرطلا ىلع سرلجلا باب _ ۴۳

 .هرظتني قيرطلا يف هَ يبنلا سولجو «سنأ ثيدح هيف
TONS ee سلجملا يف عسوتلا باب _ ٤ 

 .انخيشل ديفم مالك  (اوعسوتو اوحسفت نكلو » :رمع نبا ثيدح هيف
7 AS ىهتنا ثيح لجرلا سلجي باب _ ٥ 

 بيط مالكو كلذ يف حيرصلا ةرمس نبرباج ثيدنح هيف

E۲ 



Tea ees نيدثا نيب قرفي ال باب - ٦ 

 .امهنذإب الإ ؛كلذ ميرحت يف ورمع نب هللادبع ثيدح هيف
 ae  ]ز]ز ]0 سلجملا بحاص ىلإ ىطختي باب _ ۷

 ىتك اذامل ؟رجاهملا وه نمو ؟ملسملا وه نم_ورمع نب هّللادبع نع هيف
 ؟حراوجلا رئاس نع ديلاب

TE ا ا ا ل هسيلج لجرلا ىلع سانلا مركأ باب - ۸٨۸ 

 .حلاصلا سيلجلاب هدييقتو - كلذ يف حيرصلا سابع نبا نع رثا هيف

  2 48ا ؟هسيلج يدي نيب هلجر لجّرلا مدقي له باب

 .حلاصلا سيلجلاب مامتهالا  ةَرم نب ريثك رثأ هيف
 لش قزبيف موقلا يف نوكي لجرلا باب - ٠

 ىلع ءرملا صرح كلذ يف حيرصلا يمهّسلا ورمع نب ثراحلا ثيدح هيف
 .هسآلج ءاذيإ مدع

 ا SE رم سو تادعصلا سلاجم باب - ۹

 فك يف لخديو» :يوونلا لوق يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأ نع هيف

 .(...ءوسلا نظو ةبيغلا بانتجا ىذألا

 : 79 ..نیقاسلا نع فشكو سلج اذإ رئبلا ىلإ هيلجر یلدا نم باب - ۲

 مالك  («ينرمأي ملو» ةملك ىلع انخيش قيلعتو ىسوم يبأ ثيدح هيف

 يبأ ثيدحو «روزملا هلعفي يذلا لمعلا رئازلا ةقفاوم يف يوونلل مهم
 .هتبعادمو يبصلا ةفطالم بابحتسا- (؟عكُل مثأ» ةريره

 نايات ا ام هيف دعقي مل هسلجم نم لجر هل.ماق اذإ باب - 48

 ليصفت هل موقي نم سلجم يف سولجلا نع هعانتماو رمع نبا ثيدح هيف

EY 



 اا ل ةنامألا باب _ 4

 هع هللا لوبا ىلع ظمحتا +41 ن1 لوف و قتلا ياش هيف

 .(ةّرس

 ًاعيمج تفتلا تفتلا اذإ باب 6

 - «نيدخلا ضافم» ىنعم- هي هللا لوسر فصي ةريره يبأ ثيدح هيف

 . ًاعيمج ربدُيو ًاعيمج لبقُي ١ ىنعم

YAY ....ss.. ... نوهراک هل مهو موق ثيدح ىلإ عمتسا نم باب ۔ 4A" 

  N TT«كناا

 0 IOC ريرسلا ىلع سولجلا باب - ۷

 سانلا نيبو هيدي نيب مجرتي هعم ةرمج يبأ دوعق  ساّبع نبا نع ةياور هيف

 لوق- كلام نب سنأ نع هيفو «ةمجرتلا ىنعم «  ملسم حيحص» يف امك

 ىلع ةظفاحم ؛قيرط لكب يلّصملا نع شيوشتلا ةلازإ مامإلا ىلع» : ظفاحلا

 ىلع وهو هع يبنلا ىلع لخد دقو ًاضيأ سنأ نع هيفو ««عوشحل ا

 ياام کرک تاق ا قو دحلا غار وعدو أ نيس

 نع رخآ رثأ هيفو «ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال هَ هللا لوسر

 .ريرسلا ىلع هسولج يف سنأ .

 AR se مهعم لخدي الف نوجانتی اموق ىأر اذإ باب _ ۸

 ثيحب ؛مهف ةوق سانلا ضعبل نوكي دق» : ظفاحلا لوق ءرمع نبا رثأ هيف

 سابع نبا نع رثأ هيفو ««... هيقاب ىلع هب لدتسا مالكلا ضعب عمس اذإ

 عوفر ة دقت لقوم موق ثيدح ىلإ عّمست نم

 e ae ثلاغلا نود نانثا ىجانتي ال باب - 8

E٤ 



 N ل DOSES ةعبرأ اوناك اذإ باب - £۹۰

 نبا ثيدح هيفو  يجانتلا نع يهنلا ببس نايب دوعسم نبا ثيدح هيف

 AY ns سمشلا فرح ىلع سلجي ال باب _ ۱
 حضلا نيب سلجي نأ ىهن» :ثيدح يلجبلا مزاح يبأ ثيدح هيف

 . (لّظلاو

 بوثلاب ءابتحالا باب _ ۲

 ديفم مالك  نيتعيبو نيتسبل نع يهنلا يف يردخلا ديعس يبأ ثيدح هيف

 . ثيدحلا حرش يف ريثألا نبال

 O SSIS RESA ةداسو هل ىقلأ نم باب ۔ 4۹۳

 فيل اهوشح هع ئبتلل مدأ نم ةداسو هؤاقلإو ورمع نب هّللادبع نع هيف

 نم ظفاحلا اهطينتسا ةبيط دئاوف  سيلجلا ىلع راثغتسالا ةبناجمو عضاوتلا

 هل ىقلأف هيبأ ىلع رم هلل يبنلا نأ رسب نب هّللادبع نع هيفو «ثيدحلا

 . ةفيطق
LAV تاو ماحب RAR ءاصفرقلا باب - ٤ 

 ؟ءاصفرقلا فيرعت - ؟ءاصفرقلا ًادعاق هل ع يبنلا تأر اهّنأ ةليق نع هيف

 TANASE عبرتلا باب - 4۹40

 ا کاو ار اسلام هل يَ يبنلا ىأر هنأ يذح نب ةلظنح نع هيف

 . كلذ يف

 ءابتحالا باب - ٦

 فيرعت كلذ لعفي هلع يبنلا ىأر هنأ يميَجُهلا رباج نب ميلس نع هيف
 يانيع تضاف الإ طق انسح تيأر ام» :ةريره ىبأ ثيدحو «ءابتحالا

0 



 . دجسملا يف هع هيَ يبنلا ءابتحا هتدهاشم هيفو ((. 000

 ها ا هيتبكر ىلع كرب نم باب - ۷

 ىنعم هلع يبتلا مامأ هيتبكر ىلع رمع كوربو كلام نب سنأ نع هيف
 . ىلوأ

 ءاقلتسالا باب - ۸

 - كلذ لعفي هلع يبنلا ىأر هنأ ينزاملا مصاع نب ديز نب هّللادبع نع هيف

 ؟هقالطإ ىلع هنع يهنلا له  ءاقلتسالا فيرعت

 Ve ههجو ىلع ةعجضلا باب - ۹

 ؛مق» :هنطب ىلع ًامئان هآر نيح هل هَ يبتلا لوقو يرافغلا ةفخط نع هيف
 . ( هللا اهضغبي ةعجض هذه

 0 ىنميلاب ًالِإ يطعي الو ذخأي ال باب  ه
 ءيشلا لمح مدع يف ربلا دبع نبال ديفم مالك - ره نيدللا دبع نع يق

 . ناطيشلاب هبشتلا نع يهتلا- ام هجوب ةقيقحلا تنكمأ اذإ زاجملا ىلع

 ۳٠۹ ... شارفلا ىلع هحرطي ءيشلاو دوعلاب ءيجي ناطيشلا باب - ١

 .هلهأو لجرلا نيب ناطيشلا شيرحت كلذ يف حيرصلا ةمامأ يبأ رثأ هيف

 a ETS ةرتس هل سيل حطس ىلع تاب نم باب _ ۲

 .ةمذلا هنم تئرب ىنعم يبتلا باحصأ نم لجرو يلع نع هيف

 ع e سلج اذإ هيلجر يلدي له باب -

 . مدقتو «ىسوم يب نع هيف

 ا 0 حبصأ اذإ لوقي ام باب - 4

 yS ا

 . .حبصأ اذإ تاملكلا ءالؤه عدي هع ء هللا لوسر نكي مل» : ظفلب

۳٢ 



 نم وهف «رش لك نم ةذاعتسالاو ريخ لك نم لاؤسلا ثيدحلا اذه لمجأ
 . ءاعدلا عماوج

 Sr ا ىسمأ اذإ لوقي ام باب . همه

 هلوقأ ًائيش ينملع !هّللا لوسر اي» :ركب وبأ لاق :ظفلب ةريره يبأ نع هيف

 ناطيشلا رش نمو ... ١ ىنعم . هوحن ورمع نب هّللادبع نعو ٠

 يل بتك ام اذه» :ورمع نبا لوق ىنعم يف انخيش حيضوت  (هكرشو
 . «ةباتكلاب رَمأ» : دارملا نأو « هيَ يبنلا

ORE besek هشارف ىلإ ىوأ اذإ لوقي ام باب - ٥٦ 

 كمساب : لاق ماني نأ دارأ اذإ هيَ يبنلا ناك » :ثيدح ةفيذح نع هيف

 .ايحأو تومأ مهللا . .(  :(لئاسولا عمج » نع يناليجلا هلّقن بيط مالك

 یو و ( ان معطا قالا ار طف بلا يخ ةو

 يف ريبزلا وبأ هلاق ام مونلا لبق كرابتو ةدجسلا هع يبنلا ةءارق يف رباج

 - (ناطيشلا نم ركأذلا دنع مونلا) :دوعسم نبا لوق هيفو «كلذ لضف

 : ظفلب ةريره يبأ ثيدبح هيفو ‹قئاوعلا ةلازإل يعسلاو براجتلا نم ةدافإلا

 تاومسلا بر مهللا :هشارف ىلإ ىوأ اذإ لوقي هِي هللا لوسر ناک »

 .(... ضرألاو

 أ سوسو اا مونلا دنع ءاعدلا لضف باب - ۷
 ؛هتليل تحت تام مث نهلاق نم» :هرخآ يفو «بزاع نب ءاربلا ثيدح هيف

 ىلع ثيدحلا اذه لامتشا يف ينامركلل عفان مالك  «ةرطفلا ىلع تام

 ا اب نامل يحسب ام ا
 هال e 000 هدخ تحت هدي عضي باب - 4

 دنع ثعبلاو توملا ركذ نم راثكإلا كلذ يف حيرصلا ءاربلا ثيدح هيف

EV 



 حيبستلا هيفو «2... امهيصحي ال ناتّلَخ » :ورمع نب هّللادبع ثيدح هيف

 حيبستلا يف انخيش مالك كلذ رجأ نايبو «مونلا دنع ريبكتلاو ديمحتلاو

 اپ
 ا E ا م هضفنيلف عجر مث هشارف نم ماق اذإ باب _ ٠

 ه ء١ بابلا رظناو كلذ يف حيرصلا ةريره يبأ ثيدح هيف

 ليللاب ظقيتسا اذإ لوقيام باب ١

 .يوهلا ىنعم  بعك نب ةعيبر ثيدح هيف

 يا رمغ هديبو مان نم باب - ۴

 نم بيهرتلا يف ناحيرص ناثيدح ةريره يبأو سابغ نبا نع هيف
 . باتكلا ناونعب ثيدحلا ةقالع-رمع ىنعم كلذ

 ا ا ب وسل ام جو فس او حجم حابصملا ءافطإ باب - ۳

 ءاقسلا طبرب رمألا هيفو «كلذ ا هللا هع ا ی عنرك

 .ءانإلا ةيطغتو هدشو

 PED el ead نوماني نيح تيبلا يف رانلا كرتت ال باب - 4

 ةقلعملا ليدانقلا نع يوونلا مالك كلذ يف حيرصلا رمع نبا ثيدح هيف
 نع رثأ هيفو «ثيدحلا هقف يف ديعلا قيقد نبال مهم مالك  دجاسملا يف

 ءافطإب رمألا هيفو «ىسوم يبأ ثيدحو «(اهورذحاف ودع رانلا نإ :رمع

 . مونلا دنع راثلا .

EOE SD اجلا ساما ابو يع رطملاب نميتلا باب - ٥ 

SC Reىنعم  

EA 
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 : لا

ECan aes تيبلا يف طوسلا قيلعت باب - ١ 

 كلذ يف حيرصلا سابع نبا ثيدح هيف .

 EE SS EEA ليللاب بابلا قلع باب _ 7
 7-5 ليللا ءوده دعب رمّسلاو مكاّيِإو : هللا دبع نب رباج ثيدح هيف
 .رمسلا ىنعم

 هو mam ءاشعلا دنع نايبصلا مض باب _ ۸
 : كروكر ءاشعلا ةيحت نسم اهب وباع تيد
 EE GRA مئاهبلا نيب شيرحتلا باب 8
 ىنعم- ًاعوفرم يورو «كلذ يف حيرصلارمع نبارثأ هيف
 . شيرحتلا

 EE aaa رامحلا قيهنو بلكلا حابن باب - ۰
 هلاق ام  ليللاب كلذ دييقت  ذوعتلاب رمألا هيفو ةللادبع مب را تبدد هک
 .ذوعتلا ةدئاف ىف ضايع

 lar ate ةكيدلا عمس اذإ باب _ ١
 اهّنإف «ليللا نم ةكيّدلا حايص متعمس اذإ» : ظفلب ةريره يبأ ثيدح هيف

O ْ 

 Eee ول سا نايس ةلئاقلا باب 2 ۲
 .اوليقف اوموق » :هلوقو رمع نع رخآو -؟ءيفلا وه ام «دوعسم نبا رثأ هيف

 ام رمخلا ميرحت هيفو «سنأ نع هيفو «ةلوليقلا ةدئاف «  ناطيشللف يقب امف

 ؟داربإلا وه

 00 0 راهتلا رخآ مون باب - ۳

۹ 



 هقف نايبو-قلُخ  قْرُخ ىنعم ريسبج نب تاوخرثأ هيف
 فا

OTSA 1 1 1 See ةبدأملا باب - ٤ 

 ىلع سانلا هل عمجي نأب هاّيِإ هرمأو لمع نبا نع عفان رثأ هيف

 هللا يضر «ةباحصلا دوجو ءاخس  محللا نم عطقو قرم

 .مهنع
RO EASES اول عك باو نب ناتخلا باب . ٥ 

 مودقلا ىنعم  مالسلا ةالصلا هيلع ميهاربإ ناتتخا يف ةريره يبأ نع هيف .

 POS يب جال هقول كلاب مساح هر ا حا ناتخلا يف وهللا باب - ه”5

 نم وهللا اذه ولخ ىلع ةباحصلا صرح  تانبلا نَْخ هيفو «ةشئاع رثأ هيف

 .تاركنملا

 OV ريبكلل ناتخلا باب _ ۷

 رثأ هعمو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا ناتتخا هيفو «ةريره يبأ نع هيف

 هلعف اميف يرصبلا نسحلا نع رثأ هيفو « راقولا ىنعم  بيسملا نب ديعس

  اونتخف اوملسأ (ركسك ) لهآ نم ًاخويش شف نيح رذنملا نب كلام
 ناتتخا يف حيرصلا باهش نبا نع رثأ هيفو «كلذ ىلع انخيش قيلعت

 .ناتخلا مكح  ملسأ اذإ ريبكلا

 اا يبصلا كينحت باب - 4

 .ةحلط يبأ نب هُللادبع هب يبتلا كينحت هيفو «سنأ نع هيف

 UY ele SESE SS ةدالولا يف ءاعدلا باب _ ۹

 اعد مث ؛سايإ هل دلو اّ يبّنلا باحصأ نم ارَفن هتوعد هيفو «ةّرق نب ةيواعم رثأ هيف

 .مهنيمأت بلطو

E6 



 وأ ًاركذ لابي ملو ًايوس ناك اذإ ةدالولا دنع هللا دمح نم باب - ۰

 ا يمس قم خل اا ةدحم او وجال ردا روم كن و خ طم ا اوم ىثنأ

 .هلعفت تناك اهنأو «ةشئاع نع رثأ هيف

 n وا ا ا (ةناعلا قلح ىنعي) هيف تقولا باب _ 1

 .رهش لك هلعفي ناك هّنأو رمع نبا رثأ هيف
 رامقلا باب _ ۲

 اسفل ورشا سيرد رامعلا ةريسللو ب ةظعلأو اهنا ره ونل رث| هيق

 TE ل و هاا تملا فقم ع كرماقأ لاعت هبحاصل لاق نم باب _ ۳

 يوونلل بيط هيجوت  ةقدصلاب كلذ لعفي نم رمأو ةريره يبأ نع هيف

 :كلؤوحنو هلا تاللا قلك نمي

 PN bs (هثيدح مدقت) .ءاسّنلل ءادحلا باب ها“ 4

 ا ماج ومما ارا تضعف نقار قم يق جن ءانغلا باب _ ٥

 (# ثيدحلا وهل يرتشي نم سانلا نمو ل ريسفت يف سابع نبا نع هيف
 . رش ةرشآلاو ... » هيفو بزاع نب ءاربلا ثيدحو

 كل وا هتان علا عجب دج درتلاب بعل نم مثإ باب - ه"5

 يزيزعلا نع (نوعلا» بحاص هلقن ام ؟درتلا وه ام ءىسوم يبأ نع هيف

 نيتاهو مكايإ» : ظفلب دوعسم نب هّللادبع نع هيفو «مالزألاك درّنلا نأ
 يف هدي غبص امّنأكف ... » :بيصخلا نب ةديرب نع هيفو ««.. .نيتبعكلا

Eيضل  
PV ال لطابلا لهأو درتلاب نوبعلي نيذلا جارخإو بدألا باب o۷ 

 ءاهرسكو درنلاب هلهأ نم بعلي نم هبرض يف رمع نبا نع : ةعبرأ راثآ هيف

 ريبزلا نباو ««يراد نم مكنجرخأل ؛اهوجرخت مل نفلو :هيفو ةشئاعو

٤٤١ 



 ((...هرشبو هرعش يف هتبقاع الإ اهب بعل لجرب ىتوأ الو :هلوقو

 محل لكآك ؛ًارامق نيصفلاب بعاللا » : ظفلب صاعلا نب ورمع نب هّللادبعو

 .رثأآلا اذه هقف- (... ريزنخلا

 PYF ns نم رخج ن نمولا ل ا ۸

 ربخ هظفل اذه» : يباطخلا لوق كلذ يف حيرصلا ةريره يبأ ثيدح هيف

 . (رمأ هانعمو

 EVE ESASA e ales ليللاب ىمر نم باب 2 ۹

 يبأ نع رخآو (انم سيلف ليللاب انامر نم » :ظفلب ةريره يبأ نع هيف

  (اًنم سيلف حالسلا انيلع لمح نم» : ظفلب ىسوم يبأو ًاضيأ ةريره

 حالسلا لمح نميف ليصفت  (انم سيلف» ريسفت يف ءاملعلا لاوقأ

 مالسإلا خيش مالك ىلإ ةراشإلاو «ءليوأت الو قح ريغب نيملسملا ىلع
 مب لات هللا همر

 ما// ..:..... ةجاح اهب هل لعج ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ باب - ۰

 PNAS و و هبوث يف طختما نم باب 0١

 هللا يضر ةريره يبأ عضاوت خب خب ىنعم كلذ هلعفو ةريره يبأ رثأ هيف

 ش .هنع

 .OA a ةسوسولا باب _ ۲

 ىنعم - «ناميبإلا حيرص كاذ » : هلع هللا لوسر لوقو ةريره يبأ نع هيف

 :اولوقي ىتح... » : كلام نب سنأ ثيدح هيفو «؟ةسوسولا يهام - كلذ

 يف انخيشو يباطخلا هيجوت  (!؟هّللا قَلخ نمف ءيش ّلك قلاخ هللا اذه

 . كلذ جالع



 بذكأ َّنظلا نإف «نظلاو مكاّيإ) :ظفلب ةريره يبأ ثيدح هيف

 هيفو «سّسحتلاو سّسجعلاو سومانلاو سوساجلا نيب قرفلا ..(  .ثيدحلا
 - ّنظلل ًاعفد «ةنالف يتجوز هذه !نالف اي هلت يبنلا لوقو » :سنأ ثيدح
 نب هّللادبع رثأ هيفو «(مدلا یرجمم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا» ىنعم
 .(هنم قورسملا نئظت مثإ مظع يف» :دوعسم

 طبإلا فتن باب - ه4

 ةمكحلا  فوقوم امهنم يناثلا «نيظفلبو نيقيرط نم ةريره يبأ ثيدح هيف
 يف ٍديعلا قيقد نبا يأر «ةفختلا» يف امك قلحلا نود طبإلا فتن يف

 .كلذ

 زوجلاب نايبصلا بعل باب 65
 اذه تحت رثألا اذه فّنصملا داريإ ببس  يعخنلا ديزي نب ميهاربإ رثأ هيف

 ش . بابلا

 Qe ا SS مامحلا حبذ باب _ 5
 زوجي ام- ثيدحلا هقف- (ةناطيش عبتي ناطيش » : ةريره يبأ ثيدح هيف

 . مامحلا ءانتقا نم

 هيلإ بهذي نأ قحأ وهف ةجاح هل تناك نم باب - ۷
 عضاوت (  يل ةجاحلا امْنِإ) : هلوقو هيلإرمع مودق يف تباث نب ديز رثأ هيف
 انأ الو «يشلا ىلع ينم ىوقاب امعنأ امو : هلع هللا لوسر لوق-رمع
 . (امكنم رجألا نع ىنغأب

 سل .دحاو ىلع لبقي ال موقلا لجرلا ثدح اذإ باب - ۸
 . كلذ يف حيرصلا تباث يبأ نب بيبح رثأ هيف

 و



 هيفو (..6 كانيع تاّقفت ول هّللاو » : ظفلب دوعسم نب هّللادبع رثأ هيف

 م ب و مالكلا لوضُف باب - ۰

 .«.. . نوراثرثلا يتمأ رارش » : ةريره يبأ ثيدح هيف

 (هثيدح مدقت ) .نيهجولا يذ باب - ههأ

 PAS SSS نيهجولا يذ مثإ باب - ۲

 موي ران نم نيناسل هل ناو «نيهجولا يذ مڌ يف رساي نب رامع نع هيف

 ؟نيهجولا وذ وه نم ةمايقلا

 PAV sss... E هرش یقتی نم ساتلا رش باب ۔ ۴
 زاوج  «ةريشعلا وخأ سغب)» ىنعم كلذ يف حيرص ثيدح ةشئاع نع هيف

 ٠ يوونلل ديج حاضيإ- هقسف نلعملا قسافلا ةبيغ .

 له ««ريخب لإ يتأي ال ءايحلا» E رك را طع

 هّللا نم اويحتسا» : ثيدح ؟ىلاعت هللا قوقحب مايقلا نم عنمي ءايحلا

 فيرعت  ًاعوفرم حصو افوقوم رمع نبا ثيدح هيفو «(ءايحلا قح

 . ءايحلا

 ا 1 ءافجلا باب - ههه

 يف «يلع نع هيفو ««راتلا يف ءافجلاو ... » :ةركب يبأ ثيدح هتحت

 تا تا ا ی یم ے ا ا ر و

٤ 



 نيع هس ا يذلا ا و اعرف اع

 رمع نبا نع هيفو «ثيدحلا هقف يف ريثألا نبال مهم مالك (  بضغلا

 . ىلاعت هللا هجو ءاغتبا ظيغلا مظاك رجأ يف ؛ًاعوفرم حصو ًافوقوم

 N و سا سا دقق كحل وخط بضغ اذإ لوقي ام باب _ ۸

 .( هثیدح مالقت ) «دّرص نب ناميلس ثيدح هيف
 يق و مل وا بضغ اذإ تكسي باب ۔ 48
 .(تّكساف تبضغع اذإو » :سابع نبا نع هيف

 Cae ام اوف كييبح تا تاد اك
 .كلذ يف ةيرعش تا عر فو «يلع رثا هيف

  0١ًافَلَت كضغب نكي ال باب ۔ 11 0000
 بحلا يف لادتعالاب رمألا كلذ يف حيرصلا باطخلا نبرمع رثأ هيف

 او :

0 



 ع <

 ت

 يج یی ج
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 ير يا لج
HEBA 

 ةعوفرملا ثيداحألا سرهف

 ار

 ۰4/۲ ستا  ريبزلاو دوعسم نبا نيب هله يبنلا ىخآ
 a4/Y يهتم نا رو ةا تا
 4۸/۲ رباج تقر امل نينا نوما نوما

 ۷١/۳ يردخلا ديعس وبأ مك ليسوا مكر يب اوفا

 اي یا یوا ا ااو ا للا

 rav/r ةشئاع ةريشعلا وخأ سعب هل اونذئا

 ١/١ ميكح دلاو برقألاف برقألا مث كابأ

 1/۱ ةريره وبأ اوبراقو اوددسو اورشبأ

 م كلام نب سنأ تامل ر ىلع ا تلا ىلا

 يل سنأ نايب ختو هلي هللا لوشز:انأثآ

 47/1 را تام نم ها ينرشبف يناتأ

 TAI Y نسا هديب يسفن يذلاو ؟اعد امب نوردتأ

 :E نسا هضعلا ام نوردتأ

 4/۲ رباج نوباتغي نيذلا حير هذه ؟هذه ام نوردتأ

 طم ةريره وبأ ؟همحرتأ

 جيدخ نب عفار 2. مكبحاص لاق وأ مكليتق نوقحتستأ

 7/١”4 ةمثح ىبأ نب لهسو

 r/۹4 غ نبأ هللا لرسرا يآ دهشتا

 A رباج ةمايقلا موي تاملظ ملّظلا َنِإف ملّظلا اوقتا

334 



 ن
 تينا

5 
 تینا

72 3 

 ىبأ ىلع ناك نيد يف هت يبنل
5 

 5 . هلا
 هدرب ی حم 2 وهو هيڪ يبنل

 هدحو هللا اودبعتل مكتيتأ

 نمؤملا نازيم يف ءيش لقثأ

 كلا ۲کلا
 موق عمتجا امّلكو مك دجاسم يف اوعمتجا

 سلجا

 كموق يل سجا
 كبايث كيلإ يعمجا
 ةيدهلااودرت الو ىعادلا اجا

 ةّيفينحلا هللا ىلإ نايدأل

 هّللا ناحبس هّللا ىلإ مالكلا بحأ
 راثلاو ةا تحتحاا

 راتلا نم ديدش راظحب ترظتحا

Eيمساب | وست ناصنألا  

 يمساب اومس راصنألا تنسحأ

EEA 



 ادجاس ينت دجو نيح رمع اي تنسحأ

 قيرطلا ىلع هعضف كعاتم لمحا

 دهاجف امهيفف ؟كادلاو يحأ

 ًاسلجم يتم مكبرقأو يلإ مكبحاب مكربخأ
 ملسملا لَم اهّلْثَُم ةرجشب ينوربخأ
 س ناک العب هك لر نا

 راثلاو ةنج لا تمصتخا

 هلع هللا لوسر ديو يدي تفلتخا

 مكيلع مالسلا :لق هل يلوقف يجرخا
 كردق دعت ملف ؛اسخا

 كلم ست لجر هللا ددعداسالا خا
 لس وأ ءيشب هللا عدا

 مالسلا درو لئاسلا لالدإ

 هّبحأ هّنأ هملعيلف هاخأ مكدحأ بحأ اذإ

 هّبحأ هنأ هربخيلف لجرلا لجرلا بحأ اذإ 53

 عجطضي نأ دارأ اذإ

 دبع ضبق ِهّللا دارأ اذإ

 هللا هصلخأ نمؤملا ىكتشا اذإ

 مكدحأ عسش عطقنا اذإ

 ةلخاد ذخاأيلف هشارف ىلإ مك دحأ ىوأ اذإ

٤۹ 

 سوأ نب كلامو سنأ

 ةفيحج وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هّللادبع

 رمع نب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سيق تنب ةيبص مأ

 رماع ينب نم لجر

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 و

 ةريره وبأ
 يدعم نب مادقملا

 برك

 باحصأ نم لجر
5 

 ىبنلا

140/۲ 

10/۱ 

۳/۱ 

 م”

5 

 مهع/ع

14۰/۲ 

1۸0/۲ 

4/۳ 

4/۲ 

o10 /۲ 

4.0/1 

 ؟

 اع

Vé 

rif 

YVA/Y 

11/۲ 

4۹1/۳ 

 مسام



 هدمحو هحبس هشارف ىلإ یو اذإ

 هدي عضيلف مكادحأ بءاثت اذإ

 هسلجيلف هماعطب همداخ مكدحأ عاج اذإ

 سلجملا مكدحأ ءاج اذإ

 مكدحأ مكل نذويْلف ةالصلا ترضح اذإ
 اوسبح راثلا نم نونمؤملا صلخ اذإ

 هللا رك ذف هتيب لجرلا لخد اذإ

 تعش نإ : لوقي الف مكدحأ اعد اذإ

 ءاعدلا يف مزعيلف مكدحأ اعد اذإ
 ءاعدلا يف اومزعاف هللا توعد اذ

 لل سرلا عم ءاجف مك دحأ ( يعد اذ

 ذإ

1 

 اذإ

 سالا كله لوقي لجرلا تعمس اذ
 ليللا نم ةكّيذلا حايص متعمس اذ

 ادوعق اوُلصف ًادعاق مامإلا ىلص اذ

 اهءام رثكاف ةقرم تعنص اذإ

 بنتجيلف همداخ مكدحأ برض اذ

 ' هراز وأ هاخأ لجرلا داع اذإ

 هوتمشف هللا دمحف مكدحأ سطع اذإ

 هلل دمحلا لقيلف مك دحأ سطع اذإ

 : تكسيلف مك دحأ بضغ اذإ

 امهدحأ رفك دقف رفاك رخآلل لاق اذإ

 هسلجم نم مكدحأ ماق اذإ

 مههوجو يف اوثحاف نيحادملا متيأر اذ ِ

1 

 ذإ

 ذإ

 ذإ

0٠ 



 نانثا ىجانتي الف ةثالث اوناك اذإ

 نانثا ىجانتي الف ةثالث متنك اذإ
 مهوأدبت الف باتكلا لهأ متيقل اذإ

 مهوأدبت الف نيكرشملا متيقل اذإ

 هيلع لف ةت اذإ

 هلمع هنع عطقنا دبعلا تام اذإ

 مكجرس اوعفطأف متم اذإ

 نيتعكر عكريلف رمألاب مك دحأ مه اذإ

 ذخأ ام هّلل نإ اهل لُقف بهذا

SS 

 ىلعيب ىّسسُي نأ ىهني نآ هلی يبل دارا
 ضرم اذإ هدوعي : ملا نع اا

 ا راهو ناتو ةعيرأ

 - امهتيكبأ امك امهكحضأو امهيلإ عجرا
 ؟لخد(/ مكيلع مالسلا : لقف عجرا

 مهورمو مهومّلعف مكيلها ىلإ اوعجرا

 مكل هللا رفغي اورفغاو ءاومَحرُت ومحرا
 كحيو ةشجنأ اي قفرا

E 

 كليو اهبكرا
 يمأو يبأ كادف مرا

 عيظعلا شرعلا ب ميظعلا هللا اسا

 عمج ةليل ةدوس هَ هللا لوسر تّنداتسا

٤0١ 

4/۲ 

41/۳ 

 ؟؟

ofr 

A/T 

 هال/ ١

 ماب ع

 ما

Y/Y 

۷4/۱ 

ov 

 هد

 تا

 "ه١

Afr 

۲/۱ 

 ها

۳/۳ 

4/۲ 

1/۲ 

 كت

58/7" 

 2غ



 لجو زع يبر ىلع ينثأ ىتح اووتسا

 عّدجُم دبعل ولو عيطأو عمسأ
 هَّللا كتؤي مّلست ملسأ

 ريخ نم فّلس ام ىلع تملسأ
 رّسحف رطم هع يبنلا عم انباصأ
 ائراب هللا دمحب حبصأ

 رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ
 جرخت نأ كارمأ نإو كيدلاو عطأ

 مهوسكاو نولكات امم مهومعطأ

 مهوسبلاو نولكأت امم مهومعطأ

 مهوسبلاو نولكأت امم مهومعطأ

 اومعطأو نمحرلا اودبعا
 كنم كيلع ردقأ هّلل دوعسم ابأ ملعا
 الإ دحأ مكنم سيل هّنأ اوملعا

 2 ارج يارا
TT 

 همأب هتريعأ

 ءاقسلا اوكوأو باوبألا اوقلغأ
 اهلهأ دنع اهسفنأو انمث اهالغأ

 ىولب ىلع ةتجلاب هرشبو «هل حتفا

to 
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 ةقدص كيخأ ولد ىف كولد نم كغارفإ

00 
 ارسل مالا اونكفا

 ا الا وفا

 لجرلا هقفني رانيد لضفأ

 هر ا ناش فأ

 اهتيشم ناك ىشمت ةمطاف تلبقأ

 تيمت كحضلا ةرثك ّنِإف كحضلا ّلقأ
 ءوده دعب جورخلا اولقأ

 مهتارثع تائيهلا يوذ اوليقأ
 کا
 هللا فر ا رب امرك

 ا
 مهاقتأ هللا دنع مهمركأ

 تلحن كدلو لكأ

 اباب كنم امهبرقأ ىلإ
 ةنسح اهندلا يف انتآ مهلل

 ارون يبلق يف لعجا مهللا
 هبحي نم ببحأو هبيحأ مهللا

 كيلإ يسفن تملسأ مهلا
 امس كا ميلا

 ار ادهش سا يل

 ر يذلا يديك يل ملام ملا

 ا

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 بزاع نب ءاربلا

 دعس

 ةريره وبأ
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 يرصبو يعمس يل حلصأ مهللا
 كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا

 يرو عو ار يلجأ ملل
 انل رفغا مهللا ءانل رفغا مهللا

 يلهجو يتئيطخ يل رفغا مهللا
 ترَّخأ امو تمّدق ام يل رفغا مهلل
 تنأ ْكّنإ ىلع بو يل رفغا مهللا
0 

 هرمع لطأو هدلوو هلام رثكأ مهللا

 حيرلا هذه ريخ كلأسن اَنِإ مهللا

 هّبحأف هّبحأ يّنِإ مهللا

 بحأو هببحأف هّبحأ يَنِإ مهللا

 ةيفاعلاو وفعلا كلأسا ينإ مهللا

 ريخ نم كلأسأ ينإ مهللا

 ىنغلاو فافعلاو ىدهلا كلاسأ ينإ مهللا

 كب كرشأ نأ كب ذوعأ ىَنِإ مهللا

 ءوسلا راج نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ىْنِإ مهللا

 كتمعن لاوز نم كب ذوعأ يِنِإ مهللا

 زجعلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 ی ا هلل

 لسكلا نم كب ذوعأ يِنِإ مهللا

 مرغملاو لسكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا
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 رقفلاو رفُكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 اريثك ًاملظ يسفن تملظ يئإ مهللا

 نهب تاو اسود دها !مهللا

 اندمو انتنيدم يف انل كراب مهللا

 انيسمأ كبو انحبصأ كب مهلا
 ةنيدملا انيلإ بّبح مهللا
 انيلع الو انيلاوح مهللا

 عبسلا تاو ر مهلل سلا تاوامسلا بر مهللا

 لك برو ضرألاو تاومسلا بر مهللا

 ىلإ ينلكت الو وجرأ كتمحر مهللا

 اعفان ابّيص مهللا

 يف ياع مهلا يندب يف يذاع مهلا
 امهبحأ هّمأو ةريره وبأ كدبع !مهللا

 كدابع ثعبت موي كباذع ينق مهللا

 تاوامسلا رون تنأ دمحلا كل مهللا

 ضباق ال مهللا ,هّلك دمحلا كل مهللا

 ءلمو تاوامسلا ءلم دمحلا كل مهللا

 SS لحس لا

 ورمع نب هّللا دبع

 ةريره وبأ

 ةشئاع



 مالسلاب ءاستلا ىلإ هديب هع يبنلا ىولأ
 نوقدصت ام مكل هللا لعج دق سيلأ
 ّربلا يف اونوكي نأ كرسي سيلأ

 كسل لعفت مل ول نإ امأ
 دمحلا بحي كبر نإ امأ

 قاع تاقفل كبت ول: كنإامأ
 امهزاذنع نم نویس لإ امأ

N 

 انلو ايندلا مهل نوكت نأ رمع اي ىضرت امأ

 . هديب دمحم سفن يذلاو امأ

 مايأ ةثالث رهش لك نم كيفكي امأ

 ةقدصب هلت يملا رمأ

 هوجو يف يثحن نأ هلي هللا لوسرانرمأ

 عبس نع اناهنو «حبسب هللا لوسر انرمأ
 ی ا

 ساتلا E للا طمأ

 دعب امأ

 اهّقح اوطعأف ال امإ

 كابأ . .. كما... كّمأ ... كمأ

 كابأ . .. كمأ ... كَما ... كمأ

 تئش نإو «ةّنجلا كلو تربص تئش نإ

 هللا داق نإ عما تف تف نإ

 عما

١ 

۹۷/۱ 

۲/۱ 

44/۱ 

otA/Y 

141/7 

1 

144/۲ 

YAoj r 

 م.م

 قال

۷/۱ 

9/١ 

 ه3

 عا

۲۹/۱ 

Yer/r 

101/۳ 

١4/١ 

۷/۱ 

71/۲ 

11/۲ 

oo| ۲ 



 ةليسف مكدحأ دي يفو ةعاسلا تماق نإ

 واک دإ

 ةلاحم ال ًاحدام مكدحأ ناك نإ

 ةأرملا يفف ءيش يف مؤشلا ناك نإ
 انطلاخيل لكَ يبنلا ناك نإ

 مورلاو سراف لعف اولعفتل متدك نإ
 سلجملا يف دعنل انك نإ

 يغبني امب مكلرمأف موقب معلّرن نإ

 هيلع طلست ال وه كي نإ
 انأ ءانأ

 ةقان دلو ىلع كلماح انأ

 مسقأ انأو يطعي هَّللاو «مساقلا انآ

 نيتاهك ةّجلا يف ميتيلا لفاكو انأ
 اک ا ىف یا ماكو انأ

 ةليمج تنأ

 ا

 رذ ابأ اي تببحأ نم عم تنأ

 تيبحأ نم عم رذ ابأ اي تنأ

 بطخي وهو هِي يبنلا ىلإ تيهتنا

 قيزلملا ىلإ تعاتب رهان ا
 ا صور وعلق یک ارتا
 كلهأ ىلع كلوط نم قفنأ

ET 

 نزح

 رذ وبأ

 رذ وبأ
 يودعلا ةعافر وبأ

 ةريره وبأ
 لع
 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ
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 337/١ ةريره وبأ كتجوز ىلع ... كسفن ىلع هقفنأ
 181 دعس نب لهس هلع يبتلا اعد يدعاسلا ديس ابأ نإ

 1۰/۱ رمع نبا لجرلا لصي نأ ّربلا ربأ نإ
 "م سنأ ريفاظألاب عرقت تناك هع يبتلا باوبأ نإ .
 1۸/1۱ ٌرذ وبأ مكلوخ مكناوخإ نإ
 2١ سابع نبا يبتلا اهامسف ةّرب ناك ةريوج مسا نإ
 14/۳ سنأ نونوكي اوناك هم يبنلا باحصأ نإ
 ا ةشئاع رعاش ناستإ امرج سالا مظعأ نإ
 tVo/Y اع ن راب ضرأب دبع ضبق دارأ اذإ هللا نإ
 14/۲ سنأ  اوعضاوت نأ يلإ ىنحوأ لجو رع هللا نإ
 ۱٥/۲ رامح نب ضايع اوعضاوت نأ ىلإ ىحوأ هللا نإ
 ۷۸/۲ نشا قفرلا بحي قيفر هللا نإ

 ۸٤/۲ لفغم نب هللادبع قفرلا بحي قيفر هللا نإ
 el ةر وا ةفيلخالو اي تع هللا نإ
 ۳۷۳/۱ كيرش نب ةماسأ عضو الإ ءاد عضي مل لجو رع هللا نإ
 هلا ديزي نب ءىناه مكا هيلإو «مّكحلا وه هللا نإ
 ١م دوغ نتا مالسلا وه هّللا نإ
 ١ ةشئاع شّحفتملا شحافلا بحي ال هللا نإ
 ۷/۲ كبر و ا ءامحرلا الإ هدابع نم محريال هللا نإ
 Yr/Y ةشئاع هلك رمألا يف قفرلا بحي هللا نإ
 o ر ولا تواقتلا هركيو ساطعلا يخي هللا نإ
 1/۲ ا اخسر وا كل طري هللا نإ
 ۷۷ ترك ىد نب مادنقملا مكتاهّمأب مكيصوي هللا نإ

t0۸ 
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 ا

 ةدابعلا وه ءاعدلا نإ

 هيخأل ةباجتسم ملسملا ءرملا ةوعد نأ

 ةجرد هقلخ نسحب كرديل لجرلا نإ
 نمحرلا نم ةتجش محرلا نإ
 راصتألا نم تيب لعاراو هي هللا لوشز نإ
 هّللا الإ هلإ الو هّلل دمحلاو هللا ناحبس نإ
 لاعب هللا اسا م حسا الا نإ

 اک ىف یک نإ

 مكدحأ شارف ىلإ يتأي ناطيشلا نإ
 مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نإ

 هديسل حصن اذإ دبعلا نإ

 موق ىلإ هللا هثعب هللا دابع نم دبع نإ
 تيشخ ينو ييح لجر نامثع نإ

 لوسر دنع نم جرخ بلاط يبا نب يلع نأ
 دوهيلا نم ًامالغ نأ
 ةانألاو ملحلا :هّللا امهبحي نيتلصخل كيف نإ

 ةانألاو ملحلا : هللا امهبحي نيتلصخل كيف نإ

 هللا امهبحي نيقلخل كيف نإ

 عفار نب ةعافر

 ةريره وبأ

 سوأ نب كلامو سنأ
 سنأ

 نجحم

 ريشب نب نامعنلا

 ءادردلا مأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 سنأ
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 ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نإ

 ةيايقلا مويقرتوكي ال نيماعللا نإ

 مهتنعل قوف هللا ةنعل نإ
 يدم اي كلا

 عّلض نم تقلخ < ةأرملا نإ
 اذه ذخ نمتؤم راشتسملا نإ

 ةمايقلا موي نوّلَمملا مه نيرشكملا نإ

 ةوبنلا مالك نم ساتلا كردأ امم نإ

 ةمكح رعشلا نم إو ًارحس نايبلا نم نإ

 اولا و نإ

 ةع خلا نف نإ

 اوباتغا نيقفانملا نم ًاسان نإ

 ةو هلاحأ لنآ فورلان نإ
 تيبلا يف طوسلا قيلعتب َرمأ هلت يبتلا نإ
 احون هللا يبن نإ

 نما +لاقفربنملا يقر يبتلا نإ

 فاكإ هيلع رامح ىلع بكر هل يبتلا نإ
 اذإ ناك هع يبنلا نأ :

 ركبلا فق ىلع طئاح ىف ناك هل بتلا نإ
 هل ىقلأف ءهيبأ ىلع رم هلع يبتلا نأ
 دجسملا يف رم هلع يبنلا نأ

 سلاجملا نع ىهن هل يبنلا نأ

 هدمحت ملو «هّللا دمَح اذه نإ
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 هترك ذف هللا رّكذ اذه نإ

 نآرقلا نوؤرقي هل باحص عم اذه نإ
 مكل ودع راّتلا هذه نإ

 مهدحأ مكيلع مّلس اذإ دوهيلا نإ

 ةاشب هلت ىبتلا تتأ ةيدوهي نأ
 هللا ع اک

 اهانعنمف هانلأس نإ «هّللاو اإ

 سانلا ىف ةبيرلا تعبتا اذإ كن

EE 

 ريخب كلهأ عدت نأ كنإ

 ًاقوحل يب يلهأ لّوأ كإ

 هّللا هجو اهب يغتبت ةقفن قفنت نل كْنِإ
 نم محري ال هللا نإ اهل ةمحر يكبأ امتإ

 نم لجر اميأ ىنبقاعت الف.«رشب انأ امتإ

 قالوا هلام یک ت اا
 . رصبلا لجأ نم نذإلا لعج امتإ

 هل قالخ ال نم هذه سبلي امنإ

 ةرخآلا يف هل قالخ ال نم اهسبلي امنإ

 ماقف بطخي هني هللا لوسرو ءاج هنأ

 تكسو: هللا فنا

 هللا لؤسر مدت نيس رشع نتا ةاك هنإ

 لالا کو ار لبق نع نيدو ناك ها
 مئاهبلا نيب شرحي نأ هرك هّنِإ

E1 

 ديز نب ةماسأ

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 دعس نب لهس

 رجع نبا
 رمع

 يلجبلا مزاح وبأ

 ةريره وبأ
 سنأ

 ةريغملا

 رمع نبأ
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 ىقتا نمل ىنغلاب ساب ال هنإ

 يطعم الو تيطعأ امل عنام ال هن

 ٌودعلا ءىكني الو ءديصلا لتقي ال هنإ

 وعدي هلع لا تأر اهنأ

 ىلبو «ریبک يف نابذعي ال امهنإ

 نيكرشلا دبز هركأ يذإ
E 

 رم ىلإ ایک ار
 كاضرو كبضغ فرعأل |

 بهذلاهلاق ول ةملك ملعأل ين
 ا وكر ماقام لاي
 اهسبلتل اهكطعأ مل ينإ
 اهسبلتل كل اهدهأ مل |

 تيم ينٳ
 ًاقح الإ لوقأ ال يَنإ

 فورعملا لهأ مه ايندلا يف فورعملا 7

 لجرلا رهظ متعطق وأ «متكلهأ
 هّللا عزن نأ كل كلمأ َوأ

 ثالنب هيَ يليلخ يناصوأ
 عستب هت هللا لوسر يناصوأ

 كلذ متدجو دق وأ

1Y 

 رامح نب ضايع

 نجع نيا

 يرافغلا ةرصب وبأ

 ةشئاع

 درص نب ناميلس

 ةريره وبأ

 نجع را

 رمع نبأ

 رذ وبأ

 ةريره وبأ
 سنأ

 عموما
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 ا

 ةكئالملا هنم ييحتست لجر نم ييحتسأ الأ

 مكب يلصأ الأ

 لك ربد يف اهلوقت تاملك كمّلعأ الأ

 رئابكلا ربكأب مكن الأ

 أ

 أ

 أ

1 

 أ

 ا

 أ
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 ٤
 أ

 ٤
 أ

5 
 ا

 ِإ

 ایا

1 

| 

| 

 ا

| 

 ايإ

 تلق ام يعمست ملو

 مكرايخب مكربخأ ال

 لقعي ال نم سابل كيلع ىرأ الأ

 ةالصلا نم لضفأ ةجردب مكعبنأ الأ

 مالسلاب كنوأدبي سانلا ىرت الأ

 نولصت الأ

 هتيعر نع لوؤسم مكلكو يار مكلك الأ

 روزلا لوقو ال
 بحأ ام نيبحت تسلأ ةينب ي

O ee 

 هكرت نم سانلا رش نإ !ةشئاع ي

 ةليخلا نم اهّنإف رازإلا لابسإو كاي

 ةقلاحلا يه اهّنِإف «ةضغبلاو مكا

 تاقرأطلا يف سولجلاو مكا

 ليللا ءوده دعب رمسلاو مكاي

 مكلبق ناك نم كلهأ هّنإف ؛حشلاو مكا
 بذكأ ّنظلا نف ؛نظلاو مكايِإ

 بذكأ ّنظلا نف نظلاو مكاي

 شحافلا بحي ال هَّللا نإف «شحفلاو مكايإ
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 0 اذه نأ بحي

 رفاك :هيخأل لاق لجر اميأ

 هتيذآ نينمّوملا نم لجر اميأ

 هليبس يف داهجو هّللاب ناعإ

 ماكل يل حنات اعل نبا
 ةنامأ لهأ ًاشيرق نإ سائلا اهيأ

 اهنم فراعت امف «ةدتجم دونج حاورألا

 اهنم فراعت امف «ةدنجم دونج حاورألا

 نيدلاولا قوقعو هّللاب كارشإلا

 [ءالب ساتلا دشأ] نوحلاصلا مث ءايبنألا
 نوعبسو عضب وأ نوتسو عضب ناميإلا

 ټر

 هع هللا ىبن نيتاهب تعياب
 اننا هيرب ملل ا

 لجرلا سقبو ؛نالف لجرلا سعب
 لجرلا ةيطم سغب

 ةزانج اودهشي مل موق نم «ريخب
 دّمحم نم ميحرلا ن لا هللا مسي

1 

 رمع نبأ
 ةشئاع

 زذ وبأ

 ةريره وبأ

 عفار نب ةعافر

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ةركب وبأ

 ورمع نب هّللادبع

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 عوكألا نب ةملس

 ةريره وبأ

 ذوعسم نبأ

 رباج

 سابع نب هّللادبع

\V£/Y 
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 ةفيذح ايحأو تومأ مهللا كمساب

 نزح نبةدبع ثعُبو منغ يعار وهو ىسوم ثعب
 دبعم نب ريشب ريشب تنأ لب
 ةشئاع ماشه تنأ لب

 رباج حومجلا نب ورمع مك ديس لب
 ا اهتميأ لوطت نكادحإ نإ ىلب
 رباج مهيلع تددرف تعمس دق ىلب

 يلع ةرمج كينيع نيب
 قراط ةصاخلا ميلست ةعاسلا يدي نيب

 ةريره وبأ بئذلا ادع «همنغ يف عار امنيب

 ةريرهوبأ شطعلا هب دتشا قيرطب يشمي لجر امنيب

 رمع نبا ٠ هلي يبتلا دنع سولج نحن امديب
 a دا را را

 ټر

 رمع كتجاح اهب يضقت وأ اهعيبت
 ةريره وبأ ةمايقلا موي ساتلا رش نم دجت

 ا راثلا لخبدو ام رقكا نوودت

 ٌرذ وبأ رع نس الا خو

Eيمشجلا بهو وبأ  
 رباج يتينكب اوتکت الو يمساب اومست
 سنأ يتينكب اونكت الو يمساب اومست

 . ةريره وبأ يينكي اونكت الو یاب اوست
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 مم

YY 

1o 
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 ١71

 قش

 ١هع/*

\VV/Y 

v/r؟ 

4۸/1 

111/۳ 

 ممل
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 ١ه
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 0م
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 ورمع نب هّللادبع مالسلا ءىرقتو «ماعطلا معطت
 يراضتالا قرا اولا ًاعيش هب كرشت الو هللا دبعت
 و نب نامل ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعت

 ةريره وبأ مويو نينثالا موي ةتج لا باوبأ حتفُت
 ةشئاع ناطيشلا اهفطخي قحلا نم ةملكلا كلت

 ةريره وبأ اوباحت اوداهت
 ينهجلارغألا 2 موي لك هيلإ بوتأ يّنإف هللا ىلإ اوبوت
 دوعسم نبا تابّيطلاو تاولصلاو هّلل تاّيحتلا

 (ث)و

 ةريره وبأ مولظملا ةوعد ؛تاباجتسم تاوعد ثالث

 ةريره وبأ نهل تاباجتسم تاوعد ثالث

 ةريره وبأ ملسم لك ىلع قح نهلك ثالث
 ةمامأ وبأ شاع نإ هللا ىلع نماض مهلك ةثالث

 ىسوم وبأ لهأ نم ّلجر :نارجأ مهل ةثالث
 ديبع نب ةلاضف لجر :مهنع لأسي ال ةثالث

 صاقو يبأ نب دعس ريك لاو كلا
 دعس ريثك ثّلعلاو «ثلثلا

 (ج)

 ةريره وبأ هلع يبنلا ىلإ ىمحلا تءاج

 رباج ةعاسلا نع ينولأست ينومتئكج

 ةريره وبأ ءزج ةثام ةمحرلا لجو رع هللا لعج
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 1/۲ ناب ندا :هدحو هللا ءاش ام !؟ادن هَّلل تلعج
 5١٠0/6  ورمع نب هللادبع ىلع حتفلا ماع هم يبنلا سلج

 )ج )

 1.4/۲ سنأ راصنألاو شيرق نيب هلع هللا لوسر فلاح
 سد | ع سنأ رمتلا راصنألا بح

 ۹1۳/۱ ةريره وبأ نيحشكلا ضيبأ نيرفشلا بدهأ هينثادح
 A4/Y\ ةشئاع نکتأر ام کیف عاطأ ول سح

 4۱/۱ رم نب ىلعي نيسح نم انأو ينم نيسح
 "ا ةريره وبأ لئاسلا لالدإ قيرطلا قح
 AY و دابعلا ىلع هللا قح
 AY ةريره وبأ تس ملسملا ىلع ملسملا قح
 ۷۲/۳ يردخلا ديعس وبأ هَّللا مكحب تمكح
 ۹1/۱ عفار نب ةعافر ` اًتمانتخا نباو انم انفيلح
 ۳۷۹/۱ يراصنألا دوعسم وبأ مكلبق ناك نمم لجر بسوح
 ماا ةن جت ا ی ا
 rr./Y سنأ انافعتو اناقسو اعطا ئذلا هلل دمللا
 0/۲ تا“ راّثلا نم هذقنأ يذلا هلل دمحلا
 a ا وا هيدي نب عجاف يذلا هللا ةنيخلا

 ofr ديزي

 rrr/r تبعك ر نيالا بر هلل دجحلا
 1۸/1 سابع نبا نايدألا بح ةحمسلا ةيفينحلا
 14 ةريره وبأ ناميإلا نم ةبعش ءايحلا

1Y 



 ناميإلا نم ءايحلا

 ناميإلا نم ءايحلا

 .ريخب الإ يتأي ال ءايحلا

 اوي كي هللا لوسز تخ

 طئاح ىلإ ًاموي هلت يبنلا جرخ
 انيعدو هلت يبتلا عم انجرح

 ديري وهو هع يبنلا عم انجرخ

7 

 لخد لإ ملسم لجر امهيصحي ال ناتَلَخ

 رمألا كيلع طلخ

 غرف اًملف قلخلا لجو رع هللا قلخ

 (ناسنإلا ىطعأ ام ريخ ) نّسح َقّلُخ ٠
 رافظألا ميلقت : ةرطفلا نم سمخ

 ًاقالخأ مكنساحأ مكرايخ

 مالتسولا يف عكرايح اما يف مكرابخ
 مهريخ ىلاعت هللا دنع باحصألا ريخ

 ىنغ ىّقب ام ةقدصلا ريخ

 اهعسوأ سلاجما ريخ
 ًاقالخأ مكنساحأ ًامالسإ مكريخ
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 بئاسلا ّمأ ىلع هلع يبنلا لخد

06 

 ريرس ىلع وهو هع يبنلا ىلع تلخد
 دجسملا اذه ىف هم هّللا لوسر اعد

 ناميإلا نم ءايحلا نف هعد

 د ا كاك يلا تركت تاركا

 يرصتناف كنود

 لستغي وهو هلت يبتلا ىلإ تبهذ

 (ذ)

 ىبنلا لإ ةحلط ئبأ نب هّللادبعب تبيهذ

 ىلع حسمف هلع يبنلا ىلإ يمأ يب تبهذ

 قرشملا وحن رفكلا سأر

 ءاصفرقلا ادعاق هلع ىبنلا تيأر
 ص و تلال 53 ا 85

 هديب نهدعي هع ىبنلا تيأر

2 

 اعضاو ايقلتسم هع يبنلا ( ينعي ) هتيأر

 كل اراكش ينلعجا بر

 ينرصناو يلع نعت الو ينعأ بر

 يلهجو يتعيطخ يل رفغا بر
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 14/۲ رمع نبا تنأ كْنِإ ىلع بتو ىل رفغا بر

 00 ةزيزغ وب ناك نإ طول نلع هللا ةمخنر

 0600١ | ةشئاع مهيف يل باجتسيف مهيلع تددر

 o1 سنأ ةميمذ يهو اهوعد وأ اهدر

 "م ا < لاقت غادر

 r.Y/Y ةريره وبأ هنذأ لجرلا ىلإ لجرلا لوسر

N,0/1 و ب  
 ۳۷/۱ ةريره وبأ هفنأ مغر ؛هفنأ مغر «هفنأ مغر

 "١٠ مقرأ نب ديز هي يبنلا ينداعف «ينيع تدمر

 ۳۸/۱ ا اراب رس یوزر

 ۷١/١  ورمع نب هّللادبع نمحرلا نم ةنجش محرلا

 ۷۲/۱ ةشئاع هللا نم ةنجّش محرلا

 A دوم علا هدلو نم مّدقي مل يذلا : بوقرلا

 م ةريره وبأ ةمحرلاب يتأت «هّللا حور نم حيرلا

 مس م اک وأ ةمحرلاب يتأت «هّللا حور نم حيرلا

200 

 عه ا ةيرق يف هل اخ لجر راز

O) 

 ۸/1 ةريره لأ اعلا ی لبا لو لهن

 ۳۸/1 سابع نبا نايدألا يأ هلع ىبتلا لكس

 ۹/۱ NNE لمعلا يأ هلت يبَنلا تلاس

EV. 



 قوسف ملسملا بابس

 قوسف ملسملا بابس
 هللا : تلق الأ !هقيطت ال ,هّللا ناحبس

 ةشاكع اهب كّقبس

 و

 سائلا صمغو «قحلا هّفس

 ايندلا ىف ةيفاعلاو وفعلا هللا لس

 هدمح نمل هّللا عمس

 راجلاب يصوي هَ يبنلا تعمس

 نمحرلادبع كنبا مس

 فسوي هل هللا لوسر ينامس
 ىلع يندعقاو فسوب هيم يبنلا ينامس

 . رج
 مكرمأ هللا لهس

 :لوقي نأ رافغتسالا ديس

 نيكاسملاو ةلمرألا ىلع يعاسلا

 مكيلع مالسلا «هّللا لوسر ىلع مالسلا
 هللا هيلا

 م 1

Ce) 

 نوقدشتملا نوراثرشلا ىتمأ رارش

 ةحاينلا ؛يتمأ امهكرتت ال ناتبعش

 نيبيطملا فلح يتمومع عم تدهش

٤۷١ 

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
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 مو ةريره وبأ ةناطيش عبتي ناطيش
 هه#8/9  ورمع نب هّللادبع مالكلا نّسَّحك هتسح مالكلا ةلزنمب رعشلا

 ( ص )

 ه4 نا تاعي لا اذه شاش
 1/۲ يلع ارب هش اف نييلوأ عاب قدس
 1/۲ رباج ةنيدملاب سرف نم هللا لوسر عرص
 ۳/۱ ةريره وبأ ةّنجلا صيماعد مكراغص
 ا رذوبأ مهعم تكردأ نف اهتقول ةالصلا لص
 ۷۰/۲ ةشئاع مهلا :لاق مث ىحضلا هللا لوسر ىلص
 "4/7 ينهجلا دلاخ نب ديز حبصلا ةالص هلع هللا لوسر انل ىلص
 ١45/١  ثريوحلا نب كلام يّلصأ ينومتيأر امك اولص

 يبأ نب لفون وبأ رهش لک نم اموی مص
 د برقع

 4/۱ ءادردلا وبأ نيبلا تاذ حالص
 ۸1/۱ يلع اميف هللا اوقتا !ةالصلا ءةالصلا
 4/١ ر او اهتفو ىلع ةالصلا

 (ض )

 نبةملس ةئلاث دعب مك دحأ حبصي ال «مكاياحض

 <« عوكألا
 Y/4 ةريره وبأ كلذ دعب ناك امف ماّيأ ةثالث ةفايضلا .

VY 



 و ا

 ةمايقلا موي تاملظ ملّظلا

)€( 

 ةره يف ةأرما تبع

 ىتمأ لامعأ يلع تضرع

 جحلا ماي ا مالا يلع تضرع

 ةنسح نورشع «تانسح رشع

 يد ماس لك ىلع
 اورّسيو اوملع ءاورسيو اوملع

 اورّسيو اومّلع اورسيو اوملع
 فورعملا نم نرفحت الو هللا ءاقتاب كيلع

 ماعطلا لذبو «مالكلا نسحب كيلع

 ءيش يف نوكي ال هّنإف «قفرلاب كيلع

 يدهي قدصلا نإف «قدصلاب مكيلع

 يف امهو ربلا عم هلإف «قدصلاب مكيلع
 زئانجلا اوعبتاو ضيرملا اودوع
 بلكلاك «هتبه يف دئاعلا

 هللا نح ىَدأ اذإ ملسملا دبعلا
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 يرد عسا وأ هؤادر ءايربكلاو «هرازإ ّرعلا

 ١ ةريره وبأو

 (ځ)

 orf ¥ ةشئاع كنارفغ

 ه7 ةملس ما هللا لوسر هيلإ ريغ ام ىلإ رّيغ

 2ك )

 /¥Yo م ميلس مآ هلع هللا لؤسرّرس ظفحاف

 4۷/۱ ةريره وبأ كب محرأ هللاف

 ۸Y اسرف هلع يبتلا راعتساف

 o۸۲ ديزي نب ءىناه حيرش وبأ تنأف

 ا ةريره وبأ اهقح سلاجما اوطعاف متسلج نإف

 ۲۸/۱ رباج هعم معطي نأ مكدحأ هرك نف

 هم/١ ةريره وبأ ابهار الجر ناك ًاجيرج نإ

 م1 مصاع نب سيق هيلع حني مل هلع هللا لوسر نف

 م مصاع نب سيق تلكأ ام كلام نم كل امّنِإف

 4۷/۲ ردوا تام نم هّنأ ينرشبف يناتأ ليربج هتاف

 ؟v/r ةريره وبأ ا نياق قف

 جيدخ نب عفار مهنم نيسمخ ناميأب دوهي مكئربتف

 457/١ ةمثح يبأ نب لهسو

 10۸/۱ ةريره وبأ SS ایخف

 ۷4/۲۳ ا رتسلا هنيبو ينيب هَ ل يبل برضف

EVE 



 اهليبس اوّلخ اونغتسا اذإف ءاهوم دختسيلف

 اذإ معنف
 اذه نم هّللا ىلع نوهأ ايندلل هّللاوف

 ىمالس ةئامئالثو نوتس مدآ نبا يف

 رجأ ةبطر ديك لك يف
 ةقدص هل هّنِإف ءرشلا نع كسميف

 مكدحأ اهعمسي ةحلاص ةملك لأفلا

 ليخلا لهأ يف ءاليخلاو رخفلا
 دادحتس الاو ناتا: خخ قة طفلا

 هيتبيبحب هتيلتبا اذإ : لجو رع هللا لاق
 رهدلا انأ : لجو رع هللا لاق
 نمحرلا انأ : لجو ّرع هللا لاق

 يدبع ّنظ دنع انأ : لجو رع هللا لاق
 يجرخا سفنلل ىلاعت هّللا لاق
 كردأ دبع فنأ مغر :ليربج يل لاق
 لّوأ ماع هع يبنلا ماق

 دواد لآ ريمازم نم ارامزم اذه ىطعأ دق

 مهو نميلا لهأ لبقأ دق

 مكربخأل اعرسم مكيلإ تلبقأ دق
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 1۷/۱ دوعسم نبأ ربصف كلذ نم رثكأب ىسوم يذوأ دق

 vr/Y ةشئاع مكيلعو تلق دق

 14۸/ r ا اا انيلع ام انيضق

 rev/Y ذاعم كركشو كركذ ىلع يتعأ مهللا : لق

 AY ميشأ نب قراط ا ا يللا لك

 4 راسي نب لقعم كب كرشأ نأ كب ذوعأ ىَنِإ مهللا : لق

 ۴۸٤/۳ ومع نيدللادبع“ ارك ابلظ ييقن تملظ یت هللا“: لق

 1۸1 Y ديمح نب لگکش يرصبو يعمس رش نم ينفاع مهللا : لق

 ات ةريره وبأ ةداهشلاو بيغلا ملاع مهللا : لق

 4۹۷/۲ ا قرس نو ىنز نإو تلق

 م. يرافغلا ةفخط هّللا اهضغبي ةعجض هذه مق

 2۴/١ تلا نيكل نوع ناطيشلا مكتيرجتسي الو مكلوقب اولوق

 4۲/۲ ةشئاع هلك ريخلا نم كلأسأ يّنإ مهللا : يلوق

Ea OGرباج  Yor/r 

 E * يلع اهب عيشي يذلاو ةشحافلا لئاقلا

 (ك)

 ۸/۱ يلع ةالصلا هع ىبتلا مالك رخآ ناك

 ا ليفطلا وبأ ا ل

 مابه[ ١ سابعا نبا ريخلاب سائلا دوجأ ناك

 ۳40/1 سنا دوجأو ساتلا نسحأ ناك

 "تو تن وو لاو ندا نأ ديري ابي فا اذإ تاك

 ۸/۱ ةريره وبأ مهللا :لاق وهزلاب يتأ اذإ ناك

 الا



 هذا + لوقب ءييتكلاب یتا اذإ ناك
 لاق ماك نأ دا رأ اذإ ناك

 هدي عضو ماني نأ دارأ اذإ ناك

 لوقي حيرلا تدتشا اذإ ناك

 كب مهللا : لاق حبصأ اذإ ناك

 لاق هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناك

 ىلع مان هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناك

 كنارفغ : لاق ءالخلا نم جرخ اذإ ناك

 هدوعي يبارعأ ىلع لحد اذإ هلع يبنلا ناك

 ًاحير وأ ًاميغ ىأر اذإ ناك

 ءامسلا قفأ يف ًاعشان یر اذإ ناك

 اهب بحر تلبقأ دق اهآر اذإ ناك

 سلج ضيرملا داع اذِإ ناك

 لاق ليللا فوج نم ةالص ىلإ ماق اذإ ناك

 هسأر ىلع بصي ًابنج ناك اذإ ناك
 ةالصلاب دربأ رحلا ناك اذإ ناك

 ههجو يف هانفرع ًائيش هرك اذإ ناك

 هللا :لاق ةديدش حير تجاه اذإ ناك
 لايعلاب سانلا محرأ ناك

 رقم اقع اذن هذين ير هينانناك

 عالال



 1 لوحف ةّرب اهمسا ناك
 اهردخ يف ءارذعلا نم ءايح ّدْسأ ناك

 0 دشا ناك

 بلحيو «هبوث يلفي رشبلا نم ًارشب ناك
 ناقل هل ناك

 برقأ لوطلا ىلإ وهو ةّعّبَر ناك
 نسا يقابل اكو ر ناك

 ذرعتي هع هللا لوسو ناك

 ليللا نم ماق اذإ هيم ىبنلا ناك

 نينيعلا ميظع سأرلا مخض هلل يِبتلا ناك
 يتيب يف ًاعجطضُم هلي يبنلا ناك

 نيكولمملاب يصوي هل لا ناک

 (ليللا.مايق) هرذي ال ناك
 أرقي ىتح ماني ال ناك
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 ايحنا رش نم هّللاب ذوعتي ناك

 ءالبلا دهج نم ذوعتي ناك

 ءاضقلا ءوس نم ذوعتي ناك

 هّللا دبع رعش نم ءيشب لثمتي ناك
 ليل ليلا كعب جيناك
 هلعن فصخي ناك

 ناحلم تنب مارح مأ ىلع لخدي ناك

 ريغص خأ يلو انيلع لخدي ناك
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 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 ةشئاع
 دوسألا نب دادقملا

 ةشئاع
 ردا
 نا
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 يل حلصأ مهللا :وعدي ناك

 ىنعأ بر :اذهب وعدي ناك

 ۰ بركلا دنع وعدي ناك

 ةروسلاك رومألا ىف ةراختسالا انمّلعي ناك

 ETE داع E هاك

 مهب هلعفي ناك

 مهللا :هشارف ىلإ ىوأ اذإ لوقي ناك

 زجعلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا لوقي ناك

 ةالص لك ربد يف لوقي ناك

 هللا الإ هلإ ال : برکلا دنع لوقي ناك

 ءاعدلا اذهب وعدي نأ رثكي ناك

 هلهأ ةنهم يف نوكي ناك

 دوفولل اهسبلي ناك
 هَ هّللا لوسر نع حفاني ناك
 لاملا ةعاضإو لاقو ليق نع ىهني ناك

 نوسطاعتي دوهيلا ناك

 ربکلا ربك

 ةروفوأ _ةمحف بهذت ىتح مكنايبص اوفُك

 ءاش ام اهنم هّللا رخ ۇي بونذ لک

 هتيعر نع لوئسم عار لك
 فورعملا نم ّنِإو ةقدص فورعم لك
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 اا قوسللادبع

 ةشئاع

 ةبعش نب ةريغملا

 ىسوم وبأ
 جيدخ نب عفار

 : يبأ نب إله سو
 همثح

 ةركب وبأ

 رمع نبا
 رباج
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 ةقدص فورعم لك

 ةقدص فورعم لك

 ةقدص فورعم لک

 هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك

 مكدحأ اهعمسي ةحلاص ةملك

 اوناك ملاعلا كلذ نإف اورخداو اولك

 ةمايقلا موي هراجب قّلعتم راج نم مك

 اک
 اي هع بلا عم لکا كفك
 هع ىلا باب دنع تیبا كنك

 لب يلا دنع تانبلاب بعلا تنك
 E اب ياس

 لجر اعدف هَ بتلا عم تنك
 اندحأ سلج هع ىبنلا انيتأ اذإ انك

 هلع يبنلا ىلإ ودغن انك

 ةيطعلاب عنصت فيك

 ال )

 تايبأ لهأ ةرشع نم قرسي نأل

 هل ريخ ًاحيق مكدحأ فوج ءىلتمي نال

 دوسألا نب دادقملا

 دوسألا نب دادقملا
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 هيري ىتح ًاحبق لجر فوج ءىلتمي نال
 لملا مهّفست امّناك لوقت امك ناك نفل

 دقل ةبطخلا ترصقأ تنك نعل

 هبرب دهع ثيدح هنأل

 داقي ىتح اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل
 لاقف مهيلإ علطا هللا لعل

 ا قدرا يع هللا وفل

 هَّللا ريغل حبذ نم هللا نعل

 ضرألا رانم قرس نم هللا نعل

 نمسي ال اذه لعف نم هللا نعل

 ا وع غا هيك“ نيكولا كل

 هيدلاو نعل نم هللا نعل

 ر واو
 اريثك اريخ ءالؤه كردأ دقل

 يشبحلاو يمورلا هللا لوسر عم ملسأ دقل
 ريثك سان نع اهتبجح دقل

 اهييبص اهتمحرب هللا اهمحر دقل

 ريثك ريخ ءالزه قبس كفل

 امكلاعف نم ( بجع وأ ) هللا كحض دقل

 راتلاو ةّنجْلا ىلع تضرع دقل

 ملعلا نم ّنِإو ءًاريخ هللا ملع دقل

 تاملك عبرأ كدعب تلق دقل

 رحبل هنإ وأ ءارحب هتدجو دقل
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 4/۲ ةريره وبأ

 ۸/۱ ةريره وبأ

 /AT ۱ ءاربلا

 0 سنأ

 1/۱ ةريره وبأ

 1/۲ يلع

 ۳/۱ يلع

 ۳/۱ يلع

 ۳/١ يلع

 >/۱ رباج

 ۲۰/۳ سابع نبا

 ۳/١ يلع

 tor/ r دوعسم وبأ

 1/۲ دبعم نب ريشب

 ron ع يرصبلا نسحلا

 ۲۷۹/۲  ورمع نب هّللادبع

 11/۱ كلام نب سنأ

 3/۲ دبعم نب ريشب

 414/۲ ةريره وبأ

 نسل سنأ

 ۲۱۰/۳  رماع ينب نم لجر

 1/7 ثراحلا تنب ةيريوج

 ۳۹1/1 سنأ



 فلكي الو هتوسكو هماعط كولمملل

 ريخب الإ مکتآ مل
 ايديا لو اف نكيمل
 ًاناعل الو ًاشحاف نكي مل

 تاملكلا ءالؤه عدي نكي مل

 هلع هللا لوسر ىلع حني مل

 هءاسن هيي يبنلا لزتعا امل

 ينءاج ىلوألا ةجردلا تيقر امل

 كعو ةنيدملا هلي هللا لوسر مدق اَمَل

 ةنارعجلاب نينح مئانغ مسق اَمَل

 اوعارت نل .اوعارت نل

 نكي مل اًمع نولأسي ساتلا حربي نل
 هلمع مكنم ادحأ يجني نل

 كتيب يف لجر علطا ول

 ينرظنت كنا ملعأ ول

 نيبل هتكرت ول
 متكحضل ملعأ ام نوملعت ول

 ؟رزو هيلع ناك سيلأ مارحلا يف عضو ول
 وعدت نأ ناھ هلع هللا لوسر نأ الول

 ينكيجي يباحصأ نم ًالاص الجر تيل

 ا ف داو سبل وأ دعك نل

 ةع ضا ديشلا سل
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 ءاعدلا نم هللا ىلع مركأ ءيش سيل

 ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل
 ساّنلا نيب حلصي يذلا باذكلا سيل

 هي اا لا لكف انل سيل

 ناعللا الو ناعطلاب نمؤملا سيل

 عئاج هراجو عبشي يذلا نمؤملا سيل

 ءىفاكملاب لصاولا سيل
 لجارلا ىلع بكارلا مّلسيل

 (ناهّمكلا ) ءيشب اوسيل

 ملسم لك ىلع بجاو قح فيضلا ةليل
 نوقيدصلاو نوناعللا

2) : 

BUموي يف  
 همداخ هعم لکا نم ربتکسا ام

 ريشب تنأ لب !كمسا ام

 هنود ايف دك كوس ن نال ام
 ةقدص وهف كسفن تمعطأ ام

 قلل هلل ريق تفت كيسا اب
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 هعنصأ ءيشلا نع نوهزنتي ماوقأ لاب ام

 امهدشأ امهلضفأ ناك الإ نالجرلا اًباحت ام

 لقثأ هّللادبع لجرل ؟نوكحضت ام
 بوقرلا مكيف نودعت ام
 ةعرصلا مكيف نودعت ام

 الإ دهم يف ساتلا نم دولوم ملكت ام
 يف وأ -زعو لج هللا يف نانثا داوت ام

 ام ءيش ىلع دوهيلا مك دسح ام

 راتخا الإ نيرمأ نيب هي هللا لوسر ريخ ام

 الإ تملسأ ذدم هلع هللا لوسر ينآر ام

 موقلا عم سلج اذإ لجأ ًادحأ تيأر ام
 يبتلاب هبشأ ناك ساتلا نم ادحأ تيأر ام

 انسا و ةشكاع درجا ناما تاراق

 ج طف اکا هك هعيارإاب

 ارحبل هاندجو نو ءيش نم انيأر ام

 راج لاب ينيصوي ليربج لاز ام

 راج لاب ينيصوي ليربج لاز ام

 راجلاب ينيصوي هع ليربج لاز ام
 ب تلق دقت كجم نق لزا

oاللا يق قلع  

 قفا لس نما

 كيفاعي نأ هَّللا توعد تعش نإ «تعش ام

 ا يحن الالا»
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 ريرحج

 ديبع نب تبأث

 ةشئاع

 ريبزلا نب هّللادبع

 ةشئاع
 سنأ

 ورم نب

 رمع نبا
 ةشئاع

 ملمع

 ام

 م١
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 هناز الإ ءيش يف ءايحلا ناك ام

 يبنلا نم ةيؤر مهيلا بحأ صخش ناك ام

 هنيبج برت هل ام
 زك و ا

 هاا ر نا ر دچا ید وما
 لجعي نأ ىرحأ بنذ نم ام

 ًاملسم قتعأ لجر نم ام

 نسح نم لقثأ نازيملا يف ءيش نم ام

 ملسم الو ةنمؤم الو نمؤم نم ام

 هّللا ىلإ ههجو بصني نمؤم نم ام
 الإ هدسج يف هللا هالتبا ملسم نم ام
 ناتنبا هكردت ملسم نم ام

 ةعيطقب الو مثإب سيل ءوعدي ملسم نم ام
 ةكوش كاشي ملسم نم ام

 ةبيصمب باصي ملسم نم ام

 ةثالث هل تومي ملسم نم ام

 ةثالث امهل تومي نيملسم نم ام

 ٠ يتأي ةسوفنم سفن نمام
 هدعقم بتك دق الإ دحأ نم مكنم ام

 تومي ةأرما نکنم ام ٠

 كلذ نم عرسأ رمألا .. .اذه ام

 رمع اي كيكبي ام
 ۶ ر را

 ا ا ا

 وه
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 ا بص ودا مادبا بسلا

 سم

 موق ىلع هيَ يع يبنلا رم

 يتنباب ًابحرم

 ءىناه ماب ابحرم

 بيطملا بيطلاب ابحرم

 اف وزعم کلا تأ نع
 هقزر ىف هل طسبي نأ بحأ نم

 ءىش نع لأسي نأ بحأ نم

 ربكلا دنع هيدلاو كردأ نم

 ملعي وهو هيبأ ريغل ىعدا نم

 هوذيعأف هّللاب ذاعتسا نم

 نورفي موق ثيدح ىلإ ا نب :

 د لا

E os 
 نيملسملا قيرط نع ىذأ طامأ نم

 عما

 ةريره وبأو

 ةريره وبأ

 بلاط يبأ نب يلع

 ءىناه مأ

 يلع

 ةريره وبأ
 ءادردلا وبأ

 دروتسملا

 ريب نب وام
 يردبلا دوعسم وبأ
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 هنم عقوف راجمإ ىلع تاب نم

 باجح هيلع سيل تيب رهظ ىلع تاب نم

 رَّمَْغ هديبو تاب نم

 نيب دقعي نأ فّلك ملحت نم

 ةيلهاجلا ءازعب ىزعت نم
 هتيشم يف لاتخا وأ هسفن يف مظعت نم

 لق مل ام يلع لوقت نم

 هفلح ىف لاقف مكنم فلح نم

 ا نيم ےک وو
 اثم سيلف حالسلا انيلع لمح نم

 هلف ريخ ىلع لد نم
001 

 هّللا همحر ةحيبذ ولو محر نم

 جري نيح رحبلا بكر نم

 اتم سيلف «ليللاب انامر نم
 هوطعأاف هّللاب لأس نم

 هرز س نأ هره و

 |. ًامايق هللا دابع هل لئم نأ هرس نم

 راتلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ هرس نم
 عساولا نكسملا ءرملا ةداعس نم

 عمال

 باحصأ نم لجر
 ا هلع يبنلا

 ۳.4/۲ يلع

 NT ةريره وبأ

 18/١" رباج

 YA1/Y سابع نبا

 ۰/۳ ةرمض نب يتع

 1۸0/۲ رمع نبا

 TY ةريره وبأ

 ل :ةريره وبأ

 ضل ةريره وبأ

 ماب r را

 ۲۸۹/۱ يراصنألا دوعسم وبأ

 "م/م رباج

 هم.:/١ ةمامأ وبأ

 ٠٠۰/۳ هلع يبنلا باحصأ

 ضيفنا ةريره وبأ

 ۲0/۱ رمع نبا

 ۷٤/١ ةريره وبأ
 11۸/۲۳ ةيواعم

 ۲/€1 ةريره وبأ

 ٦۳/۲  ثراحلادبع نب عفان



 ملسملا ءرملا ةداعس نم

 ل ب ايا وك دس نم

 ةملكلا بحاص نم

 هيلع هللا ىَلِص «ةدحاو يلع ىَلص نم
 ًارشع هيلع هللا ىلص «ةدحاو يلع ىلص نم

 هزجيلف فورعم هيلإ عنص نم

 بدو اهيف خفني نأ فلك ةروص روص نم

 هنم ّصتقا ًاملظ ًابرض برض نم
 هتأي مل ادح هكولمم برض نم

 ةنجلا ةفرخ يف ناك هاخأ داع نم

 ةمحّرلا يف ضاخ ًاضيرم داع نم
 وهو انأ تلخد اكردت ىتح نيتيراج لاع نم

 ؟ هللا ىلع مالسلا لئاقلا نم

 ةليل لك ءاسمو موي لك حابص لاق نم

 اهب انقوم راهنلا نم اهلاق نم

 ` هيلع ربصو تانب ثالث هل ناك نم

 نهيوؤي تانب ثالث هل ناك نم

 هدزي مل ةيلهاجلا يف فلح هل ناك نم

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم
 مركيلف رخآلا مويلاو ِهّللاب نمؤي ناك نم
 لقيلف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نم
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 ثراحلادبع نب عفان

 رباج

 يراصنألا بويأ وبأ

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ
 رباج

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 رمع نبا

 سنأ

 دوعسم نبا
 نامثع

 سوأ نب دادش

 دروتسملا

 رساي نب رامع

 و

 هللا دبع نب رباج

 ورمع نب هّللا دبع

 يعازخلا حيرش وبأ ٠

 يودعلا حيرش وبأ

 يودعلا حيرش وبأ



 هيدلاو لجرلا متشي نأ رئابكلا نم

 لجو رع هللا إف ملسم لجرب يسک نم
 هبرض وأ هدبع مطل نم

 هللا ىصع دقف درنلاب بعل نم

 غبص امئأكف ريشدرنلاب بعل نم
 انريبك لجيو انريغص محري مل نم

 قح فرعيو انريغص محري مل نم

 انريبك قح فرعيو انريغص محري مل نم
 هيلع ِهَّللا بضغ هللا لأسي مل نم

 ثنحلا اوغلبي مل ةثالث هل تام نم

 دلولا نم ةثالث هل تام نم

 : لاق وأ  ًاقاقز ىده وأ ةحينم حنم نم

 هلسغي نأ لبق رمغ هديبو مان نم
 همد كفسب وهف ةنس هاخأ رجه نم

 اباوص الإ لقي ملف وه نم
 دبع اميأف ءانأ مدآ دلو نم

E 

 هللا همحري ال ساتلا محريال نم

 محري ال محريال نم

 محري ال محري ال نم

 ريفا مرحي قفرلا مرحي نم

 ههَقفي ًاريخ هب هللا دري نم

 اذه ( فيضي وأ ) مضي نم

A۸۹ 

 ورمع نب هّللادبع

 دروتسملا

 رمع نبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 بيصحلا نب ةديرب

 ا

 ورمع نب هّللادبع
 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ
55 
 بزاع نب ءاربلا

 سابع نبا

 يملسلا شارخ وبأ

 يراصنألا بويأ وبأ

 ناملس

 هَّللا دبع نب ريرج

 ريرج

 ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 هّللا دبع نب ريرج

 ةيواعم

 ةريره وبأ
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 ةشئاع اه تالا و اجزم

 رباج اياطخ بهذت اهنإف اهيبست ال «هم
 ةشئاع قفرلا بحي هّللا نإ !ةشئاع اي الهم
 ةشئاع قفّرلاب كيلع !ةشئاع اي الهم

 ةريره وبأ نالف تيب نك دعوم

 ةريره وبأ نمؤملا وخأ نمؤملا

 ةريره وبأ ميعل بخ رجافلاو «ميرك رغ نمؤملا

 رمع نبا ربصيو سائلا طلاخي يذلا نمؤملا

 ةريره وبأ هيخأ ةآرم نمؤملا

 سنأ ٠ بحأ نم عم ءرملا
 رامح نب ضايع نارتاهتي ناناطيش نابتسملا

 ةريره وبأ ءىدابلا ىلعف ءالاق ام نابتسملا

 ا ءىدابلا ىلعف الاق ام ناّبتسملا

 ورمع نب هّللادبع هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا

 ديزي تنب ءامسأ نؤدسفملا ةميمنلاب نوؤاشملا

(2)25 

 ةيفنحلا نبا ( هع همساب ةيمستلا يف ) معن

 سابع نبا (مألا نع قدصتلا يف ) معن
 ركب يبأ تدب ءامسأ (ماحرألا ةلص يف معن

 ةريره وبأ رمع لجرلا معن ركب وبأ لجرلا معن
 مصاع نب سيق نوتس رثكألاو «نوعبرأ لاملا معن
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 اووادت !ِهّللا دابع اي معن

 تادعصلاو ةينفألا نع ىهن

 نيتعيبو نيتسبل نع ىهن

 تادعصلاب سلاجملا نع ىهن

 ال هنوف ةرجهلا نع ىهن

 توملاب وعدن نأ اناهن

 ةالصلا لهأ برض نع تيهن

 كده

 ربولا لهأ ديس اذه

 راّثلا لهأ ةّيلح اذه يش اذه
 هع يبنلا يل بتك ام اذه

 موكزم اذه
 اهل ناك هلع هللا لوس هب هده

 مدلم ما كتذخأ له

 مكبر لاق اذام نوردت له

 مكريغ نم مكيف له
 مداخ كل له

 ةيمأ رعش نم كعم له

٤۹1 



 نووتكي الو نوقرتسي ال نيذلا مه

 ايندلا نم يناحير امه

 ةنجلا لهأ نم يه
 ةلخنلا يه

 حلاصلا تمسلاو حلاصلا يدهلا

290 

 انيلع هّللا ةبوتب هع ِهَّللا لوسر نذآو

 لخبلا نم ىودأ ءاد يأو
 هللا ةمحرو مالسلا كيلعو

 ؟تنإ نمم هللا ةمحزو كيلعو

 (دوهيلا ىلع درلا يف) مكيلعو
 (يبارعألا ةيحتل ادر ) مكيلعو
 ًالدج ءيش رثكأ ناسنإلا ناكو

 ةيلهاجلا يف مهمانصأ ىلع ورمع ناكو
 هع هللا لوسر نع ملوي ناكو

 هع يبنلا هب تيتأف «مالغ يل دلو

 یا هللا انو يا للا

 الم شع ةو كنار هدب یس یدلاز

 نم ىفخأ كرشلل هديب يسفن يذلاو

 ملعأ ام نوملعت ول هديب يسفن يذلاو
 ةنجلا اولخدت ال !هديب ىسفن يذلاو

 EEE يا دل نقل هللا

۹۲ 

 دا

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 سابع نبا

 كلام نب بعك

 ىسوم وبأ
 سنأ

 يراصنألا بويأ وبأ

 راسي نب لقعم

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 دوسألا نب دادقملا

 و
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 ماوقأ هي هللا لوسر رضح دقل هّللاو
 لجو رع هللا لاق امك هّلعل يردأ امو

 اهل تددعأ امو

 كلذ نم كبجعي امو

 نورفي مهو موق ثيدح ىلإ عمتسا نمو

 نيتريعش نيب دقعي نأ فلك مّلحت نمو

 قونلا الإ لبإلا دلت لهو

 دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو

 دّوزت مل نم رابخالاب كيتأيو
 كبحاص قنع تعطق كحيو
 ؟عمسأ ام عمست له !لالب اي كحيو

 اهلهأ اهكرتي ةيرق نم اهمأ ليو
 !لدعأ مل اذإ لدعي نمف كليو

 هَّللا كمحر اهتمحر نإ ةاشلاو

 (ال)

 ( لالا فصنب ةيصولا يف) ال

 (ةيصولا يف) ال

 (ليخنلا مسق يف) ال

 (- ةيدوهيلا ينعي  اهلتقت ال :يأ) .ال
 ادق كفا كلو دعت
 ميلحلا ميظعلا هللا الإ هلإ ال

 هل كيرش ال هدحو هّللا الإ هلإ ال
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 ١/١ دوسألا نب دادقملا
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 هللا دبع تنأ ؛ال

 هّللا ءاش نإ روهط «كيلع ساب ال
 اودساحت الو اوضغابت ال

 اودساحت الو اوضغابت ال

 هللا دابع اونوكو اوسفانت الو اوضغابت ال

 ادمعتم ةبوتكملا ةالصلا نكر تت ال

 مكتويب يف رالا اوكرتت ال
 نبسحت ال لقي ملو  نبسحت ال
 اهتراجل نكنم ةأرما نرقحت ال

 ولو اهتزاجل ةراج نرقحت ال

 اونمؤت ىتح ةئجلا اولخدت ال

 اوملست ىتح ةنجلا اولخدت ال

 كلهأ ىلع كاصع عفرت ال
 ملغأ وه هّللا نف مكسفنأ اوّكزت ال

 متيأر اذإف حيرلا اوبست ال

 اياطخ بهذ اهنإف اهيّبست ال

 روفگلا نكاس إف روفُكلا نكست ال
 رک لك عام ابنت نشا وصخ
 تقّرح وأ تعطق نإو اعيش هّللاب كرشُن ال

 كَنَمُأ كبرضك كتنيعظ برضت ال
 لها برض نع تيه يّنِإف هبرضت ال
 تكله نو فحزلا نم ررفت ال
 اودساحت الو اوربادت الو اوعطاقت ال
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 كهجو هللا حبق نلوقت ال

 ههجو هللا حبق اولوقت ال

 كي نإ هّنإف ديس : قفانملل اولوقت ال

 ًاتويب سالا ىنبي ىتح ةعاسلا موقت ال

 سانلا لواطتي ىتح ةعاسلا موقت ال

 لجرلا لتقي ىتح ةعاسلا موقت ال

 كحضلا ةرثك ٌّنإف كحضلا اورثكت ال

 تيأر نإو رمألا ةالو نعزانتال

 رانلا لهأ نم يه اهيف ريخ ال

 لافلا ةريْطلا قدصأو «ماهلا يف ءيش ال

 دواد موص قوف موص ال
 لأفلا اهريخو ةريط ال

 مهل هّللا متوعد ام ال

 مدقي مل يذلا : بوقرلا نكلو ءال
 كلمي يذلا ةعرصلا نكلو ءال

 سانلا طمغو قحلا رطب نم ربكلا نكلو ال
  ةمئأ وأ- ءارمأ كردت كتكلو ءال

 ًابعال هبحاص عاتم مكدحأ ذخأي ال

 هلامشب نبرشي الو هلامشب دحأ لکی ال

 بلق يف ناميإلاو حشلا عمتجي ال

۵ 



 ناخدو هّللا ليبس يف رابغ عمتجي ال

 هدجي نأ الإ ىدلاو دلو يزجي ال

 قوف هاخأ رجهي نأ دحأل لحي ال

 ىلإ رظني نأ ملسم ءىرمال لحي ال
 هاخأ رجهي نأ ملسم ءىرمال لحي ال

 نينثا نيب قرفي نأ لجرل لحي ال
 فذاك قرف الوم ماسلا كل كيال

 ةثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال

 محر عطاق ةنجلا لخدي ال

 تاتق ةنجلا لخ ديال

 هراج نمأي ال نم ةنجلا لخدي ال

 نيالا مري ال نم هللا عطري ال

 قوضتلاب ار ل یا

 ةنمؤملاو نمؤملاب ءالبلا لازي ال
 نانا كش ذل والو كل

 مويلا دعب ًاربص يشرق لتقي ال
 يتمأ «يدبع :مكدحأ لقي ال

 يسفن تشبخ :مك دحأ نلوقي ال

 سفن كنح# كذخا نلوقي ال

 يتمأو يدبع :مكدحأ نلوقي ال

 مركلا :مكدحأ نلوقي ال

 ' رهدلا ةبيخ اي :مكدحأ نلوقي ال

 هسلجم نم لجرلا مك دحأ نميقي ال

۹٦ 

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يراصنألا بويأ وبأ

 نابوث

 ورمع نب هّللادبع

 ةريره وبأ

 هللادبع نب ريرج

 رذ وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 فينح نب لهس
 ةشئاع

 ةريره وبأ

 لئاو

 ةريره وبأ
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 هناش الإ ءيش يف قرُخلا نوكي ال
 تائب ثالث دحال نوكيال

 نيترم رحج نم نمؤملا عدلي ال
 نيملسملا نم دحأل توميال

 ر يدل نيا
 انامل قوكي ناسا قعيك

 انان نركب انآ نمؤملل يعيني ا

 2( ير

 تاومسلا رطاف مهللا :لق :ركب ابأ اي

 نوقيدصلاو نوناعللا !ركب ابأ اي

 نم ىفخأ مكيف كرشلل !ركب ابأ اي
 رثكأف ةقرم تخبط اذإ !رذ ابأ اي

 نولقملا مه نيرثكملا نإ ارذ ابأ اي
 ؟ريغنلا لعف ام !ريمع ابأ اي

 ؟ريغنلا لعف ام !ريمع ابث اي

 ؟ريغنلا لعف ام !ريمع ابأ اي

 مقنت تحبصأ ام ةيصاصخلا نبا اي

 نيّملسم نم ام !ميلس مأ اي
 ريراوقلاب كقوس ًاديور !ةشممنأ اي
 ةنامأ لهأ ًاشيرق نإ سانلا اهّيأ اي
 قيقشت امّنِإف مكلوق اولوق !سانلا اهيأ اي

 مكسفنأ اوذقنأ !يؤل نب بعك ينب اي

۹¥ 



 كمكح ىلع اولزن ءالؤه نإ دعس اي

 كبيس ىلا «نيتيتيسلا'يفئانصااب

 كيلع أرقي وهو ليربج اذه !شئاع اي
 ةفماوجو عاغللا لمح كيلع اةن اي

ESE EL 

 جرحلا هللا عضو هللا دابع اي

 ملظلا تمرح دق ينإ يدابع اي

 ةيفاعلا هللا لس «سايع اي

 هللا لوسر مع اي سابع اي
 هل قالخ ال نم هذه سبلي امْنِإ !رمع اي

 كّنعبأ نأ ديرأ ينإ ورمع اي

 حلاصلا ءرملل حلاصلا لاملا معن !ورمع اي
 aE ايي حدب ةيطاقااب

 ٤ نالف اي

 ةنالف يتجوز هذه نالف اي

 كّبحأ يْنِإ ذاعم اي

 دابعلا ىلع هللا قح ام يردت له ذاعم اي

 ةأرما نرقحت ال !تانئمؤملا ءاسن اي

 تاملسملا ءاسن اي !تاملسملا ءاسن اي

 هتالص يف ناطيشلا مكادحأ يتأي

 ةارع سالا وأ  دابعلا هللا رشحي

 رّدلا لاثمأ ةمايقلا موي نورّبكتملا رشحي

 لوخد دعب رانلا نم نوجرخي

۹A 



 لجرلا لمعي ام لمعيو «هلعن فصخي

 ريخ نم لجر بابلا اذه نم لخدي

  تيمشعلا يف هللا كمحري

 ةييستلا للا قكمحرب

 مثإب عادي مل ام مكدحأل باجتسُي
 اونکسو اورسعت الو اورسي
 يشاملا ىلع بكارلا ملسي

 ياما ىلع بكار ملم
 ركل يلع وتلا لس
 دعاقلا ىلع سرافلا ملسي

 ينمعطت ملف كتمعطنسا : هللا لوقي

 كيتميرك تذخأ اذإ مدآ نبا اي : هّللا لوقي

 ارشع ةالص لک ربد يف مكدحأ رّبكي

 ىلإ ةليل لك يف ىلاعتو كرابت انبر لزني
 يدنع ام ردقب هضوعأف «مهدحأ يدهي

 مكلاب حلصيو هللا مكيدهي
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 ريرج
 عوكألا نب ةملس

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 سنأ

 ةريره وبأ

 ديبع نب ةلاضف

 ةريره وبأ
 ديبع نب ةلاضف

 ةريره وبأ
 ةمامآ وأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 یسوم وبأ
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 َيرج» ے9 ںج
 بچی وک ند ےچ

 راثآلا سرهف

(1) 

 11/۳ ةريره وبأ مالسلاب لخبي يذلا سائلا لخبأ
 A/T ركب وبأ رجألا كل نكي مالسلاب مهأدبا
 مها//7 بیسلا نب ديعس نّئَتخا نم لّوأ ميهاربإ
 1۲/۲ نال راك هلا دف قولا رنا ربا
 AYY ةشئاع د ل د ني ا

 ٤٤/۱ ركب يبأ تدب ءامسأ هي يبتلا دهع يف ةبغار يمأ ينتتأ
 YA/Y يرضبلا نسا لجعتست الو ربصاو هللا قتا
 44/١ مصاع نب سيق مكربكأ اودوسو هللا اوقتا
 NIT ةينالعلا وبأ يردخلا ديعس ابأ تيتأ

 ۸۱/1۱ ةملس وبأ يردحلا ديعبس ابآ تبتأ

 1/۲ ىحضلا وبأ يف لکش نب ريتشو قورسم عمتجا
 ۲۹۸/۱  ورمع نب هللادبع ةاروتلا يف فوصومل هّنِإ هّللاو لجأ
 عال يلع ا نر ل خا

E aیسوم وبا  NF 
 ٤۸/۳  قيصخ نب نارمغ نع ينثدحتو هللا لوسر نع كثدحأ
 /YYY م ما ةرس ع هللا ل وشر ىلع ظطقعا

 ۹/۱ ناب ا مكماحرأ اولصت مكباسنأ اوظفحا
 1۸4/۳ ءاطع 0 يرجح يف ناتخأ

 نا ةريره وبأ نيرشع نبا وهو هع ميهاربا نتتخا



 ةّكم قيرط يف حيرلا ساتلا تذخأ

 هلي هّللا لوسر رمأ نم اذه يلع يفخأ

 مالسب لخدا
 لربما يف تونركيل عهنإو: فلسلا :ةكردا
 ا ا بيرن نالت قيقا
 هرامت الف اخأ تببحأ اذ

 مهيلع ملسف كلها ىلع
 هل نذأ دقف لجرلا يعد اذإ

 عمسأف تملس اذإ

 اهبّلطيلف ةجاحلا مك دحأ بلط اذإ

 هلل دمحلا لقيلف مك دحأ سطع اذإ

 دقف يودع تنأ هبحاصل لجرلا لاق اذإ
 هسرطغت فاخي مامإ مكدحأ ىلع ناك اذإ

 ءامرغلا رثك ءالخألا رثك اذإ

 امهعم مقت ةت الف ناثادحتي نينثا تدجو اذإ

 ةريهظلا نم يبايث تعضو اذإ

 هفرصت الو ت يذلا ذخف بهذا

 كّرضي الف ٌنهتيطعأ اذإ لالخ عبرا

 قسرا هناا اراد قضوا

 هتيأرف رمع نبا ىلإ يبأ ينلسرأ

 اعلا ني وره

 ديوس نب هللادبع

 ورمع نب هللادبع

 ملسأ نب ديز
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 كنيبو ينيب عمجي نأ هللا لأسأ
 علطاف ةفيذح ىلع لجر نذأتسا
 يل نذؤي ملف رمع ىلع تنذأتسا
 حالسلا لمحب رمأ نم ينباصأ

 هللا مكقزر ام اوحلصأ
 كدلوب عنصت ام هب عنصأ

 هلمع يف لماعلا اونيعأ

 هرجرخأ هوجرخأ ناطيش «فأ

 يلام نم ًامهس كل لعجأ ىتح يدنع مقأ
 نطل سحرا هللا معي كا

 يسيلج يلع سانلا مكا
 شحفلا نمؤملا قالخأ مألأ

 ينتيأر دقل ؟اههجو تمطلا

 ] قح ريغ يف نوقفني نيذلا
 ا ا م عا هللا نيك ا

 نيبَرقملا نم ينلعجا !مهللا

 همقس فشاو ءهبلق فشا مهللا

 يمألو ةريره يبأل رفغا مهللا

 انمحراو انل رفغا مهللا

 رجألا نم صقنت الو ضرملا نم صقنا مهللا

 حيرلا هذه ريخ كلأسن اإ مهللا
 ءالبلا دهج نم كب ذوعأ يِنِإ مهللا

 ٌرشلا نم كب ذوعأ يّنِإ مهللا



 عم ينفلخت الو راربألا عم ينفوت مهللا
 شرعلا برو عبسلا تاوامسلا تز مهللا

 قارع اذه «دمحلا كل مهللا

 نولوقي امب ينذخاؤت ال مهللا
 ًاميقع ال «ًاحقال مهللا
 قاوسألاب قفصلا يناهلأ

 كل نذؤي مل تدز ول كنإ امأ

 رذنملا نب كلام ينعي ؟اذهل نوبجعت امأ

 ةمرحم ةروصلا نأ تملع امأ

 ملسملا يفكي ام ضيراعملا يف امأ

 مهنع بغرن ام هّللاو امأ

 ىنلاست كنإف ؛ دعب ام

 ا رابعأالا

ST 

 لجو رع هللا ىلإ بت !؟ةّيح كَما

 رعش ىلإ رظنت ال نأ تعطتسا نإ

 ىلع ءامسأ بحأ تناك نإ

 .هركت ام تيأر اهيلع نذأتست مل ن

 كوؤسي ام تيأر اهيلع نذأتست مل ن

 املاطف ءانيف سيل امب نيؤن نأ

 رمع ىلع نذأتسا يرعشألا ىسوم ابأ نإ

1 

| 

0+ 

 [ ةهيقفلا ] ءادردلا مأ

 ريمع نب ديبع

 عفان

 مزاح يبأ نب سيق

A۰] 

A1 Y 

ror/r 

fo\ ۲ 

 سل

14۲/۳ 

eT 

Yol 

۰۸/۱ 
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Yo. 

۸۷/۱ 
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264/١ 

 ه5

1۸4/۲ 

1۸4/۲۳ 

 ١ه

14۱/۲۳ 

a/v 

4/۲ 



 نسوا هل: تناك رغألا نأ

 مكقالخأ مكنيب مكنيب مسق ىلاعت هللا نإ

 شّحفتملا شحافلا بحي ال هللا نإ

 الإ هدابع نم محري ال لجو رع هللا نإ

1 

ِ 

 نع نع

 مالسإلا ىلع اهديرأ تنك يمأ ن

 هدي نهد حبصأ اذإ ناك ًاسنأ نإ

 هلع يبتلل تلاق راصنألا نأ
 لهأ مه ايندلا يف فورعملا لهأ نإ

 كلام نب ءاربلا نأ

 نح ةشئاع يخأ تانب نإ

 ءايشأب دك ناك ةفيذح نإ

 ًاعيمج انرق ناميإلاو ءايحلا نإ
 اار ولا نإ

 باجتست هللا يف خألا ةوعد نإ
 هلاّمَع عم لمع اذإ لجرلا نإ

 ءانبلا الإ ءيش لك يف رّجؤيل لجرلا نإ
 هل ًانبا كرتو يفوت الجر نأ

 ل

AY 
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 ماما عفان نم اذحأ حجو اذإ ناك رع نب هللا دبع نأ

 6١/7 رانيد نب هللادبع 2 كلملادبع ىلإ بّتك رمع نب هّللادبع نأ
 ۱۹۷/۱ صفح نبرکب وبأ ا ًاماعط لكاي ال ناك هللا دبع نأ
 ه0 يعخنلا ميهاربا نيشان قلع ىك هللادبع نأ

 Vv/Y\ يلع بلقلا يف لقعلا نإ ٠
 ١ هال/ »ع باهش نبا نك انآ لاك زيرعلا دبع يدع نأ

 ۳41/۳ تباث نب ديز اموی هيلع نذأتسي هءاج رمع نأ
 Y/Y رمع نبا تناكو ةدامرلا ماع ماق رمع نأ

ESOSها نا سنس  
 ا رمع ١ قشاقش نم بطخلا يف مالكلا ةرثك نإ
 ۲٤/۱ ر ا اديب انا ESE نإ
 ب بلا اخوخفو يلاصم ناطيشلل نإ
 1/۲ بابخ الإ هقفني ءيش لك يفرجؤي ملسملا نإ
 UN اا ةبيشلا يذ ماركإ هللا لالجإ نم نإ
 rra/r رمع اهؤرذحاف ودع راتلا نإ

 1۳/1 دوعسم نبا محرلا يف رقتستل ةفطنلا نإ

 م عفان لع راو یل لقبا عم ارق نإ
 ۴  رييرلا وب هللادبغ ضرالا لال دب ةف غول اذه نإ
 \00/ ۲ رمع نبا ر اإ

 YtA/Y يلع اهانعتمف هانلأس نإ هّللاو اَنِ

 487” دوعسم نبا هؤاهقف ريثك نامز يف مكنإ
 NY رمع , . ىل ةجاحلاامتإ
 YYo/r ةمقلع قناع لعل تات



 ماعطب كل وعدأ تنك امنإ

 تابهرلا فايت هذه انينأ

 لجر نع ٿيدح هغلب هنأ
 تيب لهأ نَا اهغلب هنأ

 ديرج نم هلع يبنلا جاوزأ رجح ىأر هن
 لّبقي رفعج نب هّللادبع ىأر هلأ

 مالسلا ٌدرف لجر هيلع مّلسو رمع عمس هن
 هلزع ملحلا هدلو ضعب غلب اذإ ناك هن
 ترطم اذ ناك هنأ

 ركع نزدللادبع يتأي ناك هن

 ىنزلا عاشأ نم ىلع لاكنلا ىري ناك هنأ

 هيلع تددرف يلع ملسف يلإ بتك هلإ
 شرحي نأ هرك هنا

 ملسم ةغيه هتغيه لجرب رم هلا
 مهيلع مّلسف نايبص ىلع رم نإ
 را ا كيتايو یب لک اھا
 رهشلا اذه نم تمص يلإ
 E لت نسر رككا ىلإ
 مالسلا Ea ىرأل ين

 ٠٤١/۲ ةلبع يبأ نب ميهاربا
 ٠٤١/٣ نب يِبَأ نب ليفطلا
 بعك

 .to ااو
 ١س م هللا دبغ نير باج

 ضم ةشئاع
 13/۲ لاله نب دمحم

 o۱ نتن
 A۸ ع ا
 م(. سابع نبا

 نب يبأ نب ليفطلا
 tor بعك

 e ءاطع
 IIT سوا
 م44 ا
 ۲۳۷/۳ ينهجلا رماع نب ةبقع
 VY/Y\ سا
 ۸4/۲ اا

 1/۲ بّنعَق نب ميعُت
 0/1 ملذح نب ميممت
 قيل سابع نْبا
 ۱4/۱1 ةشئاع



 يمداخ ىلع قارغلا دعأل

 لجو رع هللا ىلإ برقا المع ملعأ ال ين
 لكذملا اهريعب اهل ين
 ةقدصلا نم مكل ريخ وه اب مكثدحأالا

 ةنجلا لهأ نم ةأرما كيرأ الأ

 مالسلاب كنوأذبي ساّنلا ىرت الأ

 نتيبأ له يرعش تيل الأ

 نكي مل نإف هيبيثأو هيبيجأف ةينب يأ
 ةمسن لثقو هّللاب كارشإلا

 (ب)

 ةعيطقلاو يغبلا ايندلا يف نالّجعي ناباب

 ٠ كيف هللا كراب

 تبدأ ام سئب

 ناتكلا يف طّخمتي ةريره وبأ «خب خب

 ةيواعم ىلإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دعب امأ « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هّللادبعل ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 هّللادبعل ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 كللادبمل ميخرلا نمخرلا هللا عسب

 ةكلم برعلا رش نم اهوعيب

 ناملس

 سابع نبا
 ةدرب وبأ

 ءادردلا وبأ

 سابع نبا

 لالب

 ةحلط تنب ةشئاع

 رمع نبا

۹/۱ 

11/۱ 

۲٤/۱ 

 ه1

1/۲ 

۸A/Y 

\o¥/Y 

 ما

1. 
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1/۳ 

11/۳ 

otof r 

 ماو

Yto/fr 

 ١ع

 ١4/0

Yo./r 

1/7 

AAI - 



2-0 
 ةنيبلاب كلذ ىلع ينيتأت

 يلجر تددم ءيَّش يأل يردت

ERE 
 مكماحرأ اولص مث مكباسنا اوملعت

 1 لئاسرلا رودص كلت

 ةضيرف درلاو «عوطت ميلستلا

 (ر)

 ىلإ ةيمأ ويأ ميركلا دبع ءاج
 تذخأف ةرأف تءاج

 راربأ موق ةالص هيلع هّللا لعج

 ريرس ىلع سابع نبا عم تسلج
 مارح فجلا

 (ح)

 لكب ثّدحي نأ بذكلا نم ءيرما بسح

 نكتار ام نكيف عاطأ ول سَح

 اها ر محملا

 هللا نأ ول هّللاوف «هّلل دمحلا

 ا ماا يتلا هلل دلا

CE 

 ةّكم لهأ اي :لاقف ريبزلا نبا انبطخ

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ربج نب موثلك

41/۳ 

Y10/Y 

 ١ ه/

0/1 

"1 / 

١ 

to./\ 

  rمصب

YAr/Y 

YAY/Y 

١. 

4/۲ 

١1/1 

 م

0 

"1 

 مايا



 ةرطفلا نم سمخ

6220 

 ضيرم ىلع هوعسم نب هللا دبع لخد

 ىلع ريبزلا نب هّللادبعو انأ تلخد

 هيلع تمّلس امف جاجحلا ىلع تلخد

 كدر ةه امو خلا تاو

 كاخأ كنع عد

 كلجرت اهعد

 2ر0

 حفاصي كلام نب سنأ تيأر

 نايبصلا ىلع مّلسي رمع نبا تيأر
 ريرس ىلع ًاسلاج ًاسنأ تيأر

a تيأر 

e 

 هللَع يبنلا لئاسر نم لئاسر تيأر
 مالسلا أدبي ًايشام ًاحيرش تيأر

 ىزعت ًالجر يبأ دنع تيأر

 ةشئاع ةرجح نيب عّرصأ ينتيأر

 نم لاجر دوعسم نبا باب ىلع دعق امبر

01. 

 ةريره وبأ

 ماشه

 ع
 ةرم نب ريثك
 ةايفس وبا

 رمع

 سيق نب دواد 1

 ا
 يبعشلا

 ةرمنض نب يتع

 ةريره وبأ
 رمع

YARÎ Y 

111/۲ 

1۳/۲ 

 م

1/۳ 

1o0/ r 

oto /Y 

 مول

11۰/۳ 

\VY/Y 

TARÎ Y 

AA 

o۸ Y 

 مع

141/۳ 

1.1/۳ 

 ماو

 م



 هدفا ا مالسلا لبس اندهاو ءاننيب حلصأ انبر

 ةريره وبأ ًاريغص ينتيبر امك هللا كمحر
 رمع نبا يمالس يلع در

 رذوبأ ٌكَلَم : هنم ريخ وه نم كيلع در

 سابع نبا اًيدوهي ناك نم ىلع مالسلا اودر

 ضاع ف هنو

 دا وب نا ءامسلا باوبأ امهل حتفت ناتعاس

 يريرجلا دوعسم وبأ هللا مسب ةءارق نع نسحلا لجر لاس
 ويضل نويل اراد درا اق راج وق لب
 ءاطع ىتخأ ىلع نذاتسا : تلقف سابع نبا تلأس

 0 ا ولا ناك لود ا كلاب

 رايد نيهللا هع دمحأ يف «مكيلع مالس
 ملذح نب ميمت ريمألا اهيأ كيلع مالسلا

 الادب وب هللاي ريمألا اهّيأ كيلع مالسلا

 باهش نبا نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا

 ناعمس نب ديعس ةرامإ نم ذوعتي ةريره ابأ تعمس

 اا تح اد نر اع ن عيكس

 يتامركلا ثراحلا وبأ ءاجر يبأل لاق الجر تعمس

 مزاح يبأ نب سيق E ران وو

 ةريره وبأ اند نيد وة فمش

 ةشئاع ل

 دوما هلوسر غلبو هللا قدص

 مآ

 كك

۷/۱ 

 مولع

114/۳ 

Y/Y 

 م

Ytt/Y 

۳۹/۱ 

1۸4/۳ 

Yor/r 

Y/Y 

1/۳ 

11۰/۳ 

\oA/ r 

۷4/۱ 

4/۳ 

1/۲ 

oto Y 

"or 

oor| Y 

Y/Y 



 (غ-ع)

 ليذهلا يبأ نبا ر رم نما هللادبع داع
 ءاطع ناوفص نب رمع ينداع

 فاه با راثلا نم مكايإو هّللا انافاع

 سابع نبا حبذي ءاشلا نإ ءاشلاو بالكلل تيجع

 صاعلا نب ورمع ردقلا نم ري لجرلا نم تبجع
 ةرق يبأ نب ورمع هتخأ ناملس ىلع يبأ ضرع

 رمع هّللا كرقع «لجرلا ترقع
 ةيواعم ناك دق هّنإف مكلسر ىلع

 دوعسم نبا نايف نادار فاينري تاعيعلا
 سابع نبا ههأبشأو ءانغلا

 سابع نبا ههابشأو ءانغلا

 (ق فر

 اا [ مهلك ساتلا ىلع] بجاو نذإلاف
 سنأ رضحلاو رفسلا يف هتمدخف

 ركب وبأ ةريثك ةدايزب مويلا سانلا انلضف
 رب ًاموق هللا احل وأ موقب هللا لعف

 ينامركلا ثراحلا وبأ ١ هتمحر رقتسم امف

 رمع نبا مالكلا اهل تلا ول هّللاوف

 سابع نبا ريتقت الو فارسإ ريغ يف
 سابع نبا 4 .. كدنع نغلبي امإ 9 لجو رع هلوق يف

o1۲ 

arr 

1oo 

 هو

Y/Y 

or 

۷0/1 

4/۱ 

11/۳ 

۹4/۲ 

 مل

44/۲ 

14/۳ 

4/۱ 

 ما

 م.

to01/۲ 

۱۹/۱ 

44/۲ 

۳۸/۱ 



 4 ... سانلا نمو إف لجو زع هلوق يف
 بالاك ميتيلل نك :دواد لاق

 [ضعب ] يف مهرواشو إف سابع نبا أرق
 4 رمألا

 هل وه هللا مسب لق

 ةشئاعل تلق

 ناطيشللف يقب امف ءاوليقف اوموق

 اهرجح يف انأو

 يذلاو ةشحافلا لئاقلا
 ىلإ

 ضرألا لهأل نامأ سوقلا 4 جل ناما سوق

 (ك)

 نحللا ىلع هدلو برضي رمع نبا ناك

 احقال مهللا :لوقي حيرلا تدتشا اذإ ناك
 ثيدحلا كرت دعرلا عمس اذإ ناك

 كمحري :هل ليقف سطع اذإ ناك

 خيطبلاب نوحدابتي هلع يلا باحصأ ناک

 هب وعدي سنأ ناك

 ناتتخالاب رمأ ملسأ اذإ لجرلا ناك

o۱۲ 

 سب م ٠ سابع نبا

 10۹4/۳ هّللادبع نب هللا ديبع

 رانيد نب ورمع

۲.1/۳ 

۳۱۹/۱ 

Y41/ 

Y4 

eA YT 

41۹/۱ 

too Y 

Y1/۳ 

Y/Y 

۱/۳ 

 م

۳44/۲ 

Y/Y 

 مم

 م1

 ضر

 مهو



 يّكز اذيت يبنلا باحصأ نم لجرلا ناك

 اهرحنيف هسرف جتنت انم لجرلا ناك

 راهتلا فصن انب رمي رمع ناك
 ةيلهاجلا يف مهمانصأ ىلع ورمع ناك
 اولمجت اوروازت اذإ نوملسملا ناك

 عاشأ نم ىلع لاكنلا ىري ناك

 ةشحافب عمس نم :لاقي ناك

 دولوم مهيف دلو اذإ ةشئاع تناك

 ةيواعم ىلإ ةجاح رمع نبال تناك

 نوليقي مث نوعّمجي اوناك
 لجرلا ثّدح اذإ نوبحي اوناك

 اہ كقيدص مركت ال نولوقي اوناك

 ديلاب ميلستلا نوهركي اوناك
 نيعمتجم نونوكي اوناك
 هيلع مّلسي نابهر ىلإ ىسوم وبأ بتك
 لماع ىلإ باطخلا نب رمع بتك

 بتكا :لاقف رمع نبال تبتك
 هلهأ يف حّبصم ءىرما لک

 ۰ ميما تالاك عمنا نك
 اجو اوك دق هللاطبع دنع انواع انك

 مداخلا ىلع متخن نأ رمؤن انك

 يل دلوي نأ لبق هّللادبع يناتك

 هاذ

 هي

AYY 

 معمل

 11١

 عهم/١

 220١

 كيس

 مدس م

to/Y 

eA 

a /Y 

t<oj\ 

 ١ م/م

164/۳ 

YY 

\o¥/Y 

 "هع

 ١هال/؟

1/1 

۳/1 

Y/Y 

1۹3/1 

ot. 



 باحصأ نم لجر ىلإ سلجأ تنك
 يف هل يبنلا جاوزأ تويب لخدأ تنك

 فايعلاب ايدكت ىلا دعا كيك

 سابع نبا عم دعقأ تنك

 اب ةريزع نبا عم ًاسلاج یک

 رمیف ركب يبأ فيدر تنك

 نذاتساف رمع نب ِهّللادبع عم تنك

 لارا يلع نسال نك

(0) 

 ةنيبب اذه ىلع ينتأت مل نعل
 يراد نم مكنجرخأل  اهوجرخت مل نعل

 مهئاّقرأ نع نوبغري اموق هللا احل

 دحأ امو نامز انيلع ىتأ دقل

 ةعبس عباس ينتيأر دقل

 نيقزحتم هلي هللا لوسر باحصأ نكي مل

 باحصأ نم ارفن توعد سايإ يل دلو امل

0\0 

 Yor/r غئاصلا رجاهم

 كدب يرصبلا نسحلا
 /o۱1 ۲ لح وب ف

 111 ةرمج وبأ

 0 كلام نب ديمح

 ضل رمع

 نب نمحرلادبع
 م ناعدج

 1 يرصبلا نسحلا

 ١٠/١ ةشئاع

 4 ةريره وبأ

 14۸/۲ رمع

 ماد م ةشئاع

 ۳/۱ رمع

 ۳/۲ ءامسأ

 ۳۷/۱ رمع نبا

 ۲۰٦/۱ لرقم نياديعس

 11/۱ رمع نبا
 نبةملس وبأ

 4/۲ نمحرلادبع

 ۲٦۲/٣ ةرق نبةيواعم



 كل ًاريخ ناك كنيع تاقفنا ول

 يغابلا َكّدل لبج ىلع ىغب ًالبج نأ ول

 كيف هللا كراب نوعرف يل لاق ول

 ا فاد ىناكلول

 تارا لیس يف ايفل الو
 فورعملاب رشاعي ال نم ميكحب سيل
 فرح قسافلا نينو كقيب سيل

 ارامق نيصفلاب بعاللا
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 رشلل مكنطفأ ام

 مركلا هللا نيب دق ؟مركلا نودعت ام

 ةنعللا مهيلع قح الإ طق موق نعالت ام

 عم سلج اذإ لجأ ًادحأ تيأر ام

 ةشئاع نم دوجأ نيتأرما تيأرام

 ًاعومد يانيع تضاف الإ طق انسح تيأرام
 ا هّللادبع تعمس ام

 اهارت نأ بحت اهنايحا لك ىلع ام

 لالخ مج ةيآ انارقلا يقام

 اجرف عرسأ ةيآ نآرقلا يف ام

 ًاضيوفت دش ةيآ نآرقلا يف ام

 رمع نبا ردبي وأ أدبي دحأ ناك ام

Al 

 دوعسم نبا

 راسي نب ريشب

51/5 

Yrr/ r 

TAI Y 

11/۱ 

YA/۱ 

1/۳ 

\or/r 

 ما م

 لع

Yel 

7/1 

 م8

1/1 

1/۳ 

 ع”

 املا

0/۲ 

40/۲ 

40/۲ 

 1/١



 ًارجأ هَّللا دنع مظعأ ةعرج نم ام

 ةثالث قوف نامراصتي نيلجر نم ام
 ًاسلجم نوسلجي موق نم ام
 ىمحملا نم يلإ بحأ ينبيصي ضرم نم ام
 ارضحم ىتمتي نأ ىلع لجرلا لمحي ام
 ريصي ىتح ىنظتي هنم قورسملا لازي ام
 هيلع مّلسف ينارصنب رمع نبا رم

 ثدحتي لجر هعمو رمع نبا ىلع تررم
 ليقف ةذبرلاب انررَم
 ىلإ ءيجأ تنكف «يتأرما تّضرم

 نالا یر مهجر ربكم
 هّللا ناحبس :نهلئاق بيخي ال تابقعم

 ءايحلا نم نإ :ةمكحلا يف بوتكم

 همحر لصوو «هبر یقتا نم
 هللا دا زعم يزد ة یا

 هريغ نم وأ لوبلا نم
 نوهراك هل مهو موق ثيدح ىلإ عمست نم
 كاخأ حفاصت نأ ةيحتلا مامت نم

 اهاشفاف ةشحافب عمس نم
 ةّنجلا ةفرخ يف ناك هاخأ داع نم
 نأ ناعت هللا لدغ رئابكلا نم

 هيلع مّلسيلف هاخأ يقل نم

 هاأا/

 0 رمع نبأ
 11/1 نابوث
 Y/Y ةيواعم وبأ ةرق
 1/5 ةريره وبأ

 ١١١/١  دوسألا نب دادقملا
 مما هّللادبع

 نب نمحرلادبع
 م دمحم

 TARY يربقملا ديعس

 ١١5/7 نيزر نب نمحرلادبع
 ٠٤١١/۲ ةلبع يبأ نب ميهاربا

 ٤٥٦/۲ ينامركلا ثراحلا وبأ
 ۷1/۲ ةرجع نب بعك

 ۳۹۹/۳۲ 00 بعك نب ريشب
 ۷/۱ رمع نبا

 1/۲ دوعنسم نبأ
Ez7/۳  

 ` A۹/Y سابع نبا
 ۲/7 ءاربلا
 e./ا فوع نب ليبش
 or/Y\ ةءامتسأ و بأ
 1 و نيشللا دبع
 A/T ةريره وبأ



 محري ال محري ال نم
 ايندلا ىف كدحت مل نإ !هم
 ىأر اذإ هيخأ ةآرم نما

 قح ريغ يف نيرذبلا
 هنم قشنت يذلا ءامسلا باب ةرجملا

 ءامسلا جرش وه ةرجما

 حبذ حدملا

 رامقلا رسيملا

 باودلاب ةرطايبلا نم مكب فرعأ نحن
 ىلاعت هّللا باتك نم تايآ عبرا يف تلزن

 نيتنايرع امهارت نأ بحتأ معن

 ضرألا رهظ ىلع ملعأ الو معن

 .قلخ هطسوأو قرخ راهنلا لوأ مون
 عطقت محرلاو ءرفكت معنلا

 ناطيشلا نم ركذلا دنع موتلا

 نينمؤملا ىلع هللا نم جيرحت اذه

 كنم تدرأ يذلا اذه

 تتأ ءادوسلا ةأرملا هذه

 ؟لوألا لاق ام يردت له

 ءادردلا وبأ

 سابع نبا
 رمع

 حابر يبأ نب ءاطع
 يدنكلا ديبع

4/۱ 

 4/ا

YAT/\ 

or 

to0/Y 

too Y 

6/1 

 مدع(

۸۷/۱ 

۳۹/۱ 

4۰/۳ 

 ' مو

 موال م

 ۱/۳۲٦

 ضف

 ه١

 «ها١/

۲1/۲ 

 عال



 ةرجما ينعي  ءامسلا جرش وه

 ملكا ال نا رذن يلع هلل وه

 الول هديب ةريره يبأ سفن يذلاو

 يتأي نأ كشويل !هذيب يسن يالا
 4 ...نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو

 هَّللا ةمحرو كيلعو

 هللا ةمحرو مالسلا كيلعو
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 ىتح اذه نم مك دحأ لكاي نأل ا!هّللاو
 اهيلع ٌنرجحأل وأ ةشئاع ٌنيهتنتل !هّللاو
 ريخ ناك كانيع تاقفت ول !هّللاو

 الإ طق موق راشتسا ام !هّللاو

 قالخأ نم الإ ذخؤت نأ اهبرمأ ام !هّللاو
 ضرار لعاب لل

 ناطيش مسا بآ نإ ؟بآ امو

 تابيطلا نم ًاضوتتأ «كحيو

 اهلّوح يعار اي كحيو

 ا اا قرأ آل

 ه6

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 سابع نبا

 صاعلا نب ورمع

 ريبزلا نب هّللادبع

 دوعسم نبا

 نسحلا

 ريبزلا نب هللادبغ

 ركب وبأ

 رجع نيا

 سابع نبا

 ناسيك نب بهو

 سابع نبا

 ١ه

o/۱ 

١51/١ 

۸/۱ 

11/۲ 

o00/ Y 

111/۳ 

۲۷/۱ 

7 

 ١/ه

 م

1/۱ 

4/۱ 

1/۱ 

 </ع

1/۲ 

oo/\ 

 مما



 ةحلطل اهاسنأ ال

 ليللا مايق عدت ال
 هنإف هبست ال

 اهنم متيأر اذإف «حيرلا اوبست ال

 همامأ شمت الو ءهمساب همست ال

 كهجو هللا حبق :نلوقت ال

 هيلع قشي امب كقيدص مركُت ال

 هادم الغار

 (ضفخاو ريسفت ) هابحأ ءيش نم عنتم ال

 ةبرجت وذ الإ ميلح ال
 هّللاب كرشناال

 ةدضلاو ةرقرب الو ذل

 حاتفملاب يتأي ىتح هل ندوی ال

 ءارم الو عمسم نم هللا عمسي ال

 انرغصأ الإ اذه ىلع كل دهشي ال

 لزه الو دج يف بذكلا حلصي ال

 ملاظ وهو هل ادبع حا برضي ال

 هملعي ال ءيشل مكدحأ نلوقيال

 انرغضا الإ كعن مرتي ال

E OREN 

 ( ير

 مالسلا لجأ نم ودغن امّنِإ نطب ابأ اي

o. 

tof 



 هاقلأ تنك لجر نم ام زذ ابأ اي

 ثرحلا نم ذختا نايبظ ابأ اي

 نيتعكر لك نإ ىسوم يبأ نبا اي
 حسماو كمنغ ىلإ نسحأ يخأ نبا اي

 ا
 اوركنأ ءالؤه نإ نينمؤملا ريمأ اي

 بذكأ ينأ نومعزتأ قارعلا لهأ اي

 شيرق نم لاجر نع ينغلب ةّكم لهأ اي
 ٍ ا مكيواثم مكيلع اوحلصأ سانلا اهيأ اي

 لاقف لجرلا كب رم اذإ ينب

 ل
 | علاط لمع ا

 هّنِإف مكنيب اولذابت ينب اي

 مكّنإف يّنع اوذخ ينب اي
 ًاريخ هللا كازجف «تنأو نب اي

 يجرس يجرخأ ةيراج اي

 هتيدهو نالف باتك اذه ةلاخ اي

 رب نم هللا لوسر اي

 قحاب كّفعب يذلاو هللا لوسر اي
 نينمؤملا ريمأ ىلع انل نذاتسا ورمع اي

 تيأر اذإ حيلّص نب ورمع اي

o١ 



 انراجب ًادباف تغرف اذإ مالغ اي

 ناب
 هيخأ نيع يف ةاذقلا مكدحأ رصبي

 مذا هسأر ىلع ذختي

 مكلو انل رفغيو «مكايإو انمحري
 ي ع ملعب ا

oYY 

10۷/۱ 

441/۲ 

1/۲ 

 ".ع/

1/۳ 

Y/Y 
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